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 اقتصاد کدام کشورها از کرونا 
عبور کرد؟

جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که در فصل 
نخســت سال۲۰۲۱ میالدی، رقم تجارت بســیاری از کشورها بار 
دیگر مثبت شده اما ایران هنوز نتوانسته از دشواری های کرونا عبور 
کند. با افزایش تحریم های نفتــی آمریکا علیه ایران، دولت تالش 
کرد با حمایت از صادرات غیرنفتی، جای خالی بخشی از درآمدهای 
نفتی را جبران کند و آمارهایی که از ســال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منتشر 
شد نیز نشان از بهبود نسبی این شرایط داشت.با این وجود شیوع 
ناگهانی ویروس کرونا، اقتصاد ایران را نیز مانند اقتصاد بســیاری از 
کشــورهای جهان تحت تاثیر خود قرار داد اما آمار تجارت خارجی 
ایران افتی قابل توجه را به ثبت رســاند.در ماه های بعد بسیاری از 
کشــورهای جهان تالش کردند با وجود تداوم شیوع کرونا، شرایط 
را برای افزایش تجارت خارجی خود فراهم کنند و آمارهایی که از 
ســال ۲۰۲۱ منتشر شده نشان از بهبود نسبی شرایط در بسیاری 
از کشورها دارد. ایران نیز در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ توانسته 
بار دیگر در حوزه صادرات رشــدی قابل توجه را به ثبت برساند اما 
آمارهایی که تجارت خارجی در ســه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ یا 
زمســتان ۱۳۹۹ منتشر شده نشــان می دهد که ایران در قیاس با 
بسیاری از کشــورها، همچنان راهی طوالنی تا بازگشت به شرایط 
پیش از کرونا دارد.بررسی ها نشان می دهد که در فصل نخست سال 
جاری میالدی بیشترین رشد تجارت ثبت شده به زیمباوه با مثبت 
۳۸ درصد اختصاص دارد و پس از آن غنا، ویتنام و تایوان قرار دارند.

در میان غول های اقتصادی، چین توانســته با رشــد ۳۱ درصدی 
بهترین عملکرد را داشــته باشــد و در کنار آن، سوییس، برزیل، 
سنگاپور، کره جنوبی، کانادا و ژاپن قرار دارند.ایاالت متحده آمریکا 
نیز در این مدت رشدی حدودا یک درصدی را به ثبت رسانده است. 
در میان کشــورهایی که همچنان آمارشان منفی مانده، انگستان، 
ایسلند و روسیه دیده می شوند و در قعر این جدول نیز ایران با رشد 
تجاری منفی ۲۶ درصدی قرار دارد.البته با توجه به افزایش دوباره 
صادرات در بهار امســال، احتماال جایگاه ایران در این حوزه تغییر 
خواهد کرد اما در زمستان سال قبل، همچنان روند تجاری منفی 

کشور بر جای خود باقی مانده بود.

سفرهای گسترده مسافران ایران به 
ارمنستان برای واکسیناسیون

رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و ارمنســتان اظهار داشــت: 
می توان گفت گســتردگی ایرانیانی که برای دریافت واکســن به 
ارمنســتان می روند بسیار زیاد است. همه پروازهایی که از ایران به 
ارمنستان رفته یا بازگشته، تقریبا پر بوده است.هرویک یاریجانیان 
در  گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد موج سفر ایرانیان به 
ارمنستان به منظور دریافت واکسن کرونا اظهار کرد:  ارتباط زمینی 
با ارمنستان هنوز راه اندازی نشده ولی رفت و آمدها از طریق هوایی 
انجام می شود. دولت ارمنستان نیز برنامه خاصی برای واکسیناسیون 
ندارد، از آنجا که خودشــان سهمیه دارند و استفاده می کنند عمال 
هرکسی که به این کشور می رود و خواستار دریافت واکسن است به 
او واکسن می زنند.وی افزود: دولت ارمنستان در برابر این واکسن ها 
مبلغــی را نیز دریافت نمی کند و به صورت رایگان به توریســت ها 
تزریــق می کند. عالوه براین چند پزشــک در محل هســتند که 
آزمایشــات مربوطه را انجام می دهند. بعد از اندازه گیری فشــار و 
اکسیژن خون تزریق واکسن انجام می شود که همه این مراحل به 
صورت رایگان است.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان 
در پاسخ به سوالی پیرامون تعداد ایرانیانی که در ارمنستان واکسن 
دریافت کرده اند گفت:  برای دســتیابی با آمار تعداد ایرانی هایی که 
در ارمنستان واکسن دریافت  کرده اند درخواست دادیم اما هنوز به 
نتیجه نرسیده ایم. شاید اگر سفارت ایران در ارمنستان درخواست 
دهد زودتر و راحت تر بتواند آمار را به دســت بیاورد.وی یادآور شد: 
ولی می توان گفت گستردگی ایرانیانی که برای دریافت واکسن به 
ارمنســتان می روند بسیار زیاد است. همه پروازهایی که از ایران به 

ارمنستان رفته یا بازگشته، تقریبا پر بوده است.

مرکز آمار ایران اعالم کرد؛
افزایش ۱۱۴ درصدی قیمت مسکن 

در پاییز ۹۹
طبق اعالم مرکز آمار ایران، متوســط قیمــت فروش هر مترمربع 
زیربنای مسکونی معامله شده، نسبت به فصل قبل، ۲۴.۸ درصد و 
نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱۳.۸ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج طرح گردآوری اطالعات قیمت و 
اجاره مسکن نقاط شهری کشــور در پاییز ۹۹ از سوی مرکز آمار 
ایران منتشر شد. متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین 
ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی در کل کشــور ۸۸۶٥۸ هزار ریال با میانگین مساحت ۳٥۰ 
مترمربع بوده است، که نسبت به فصل قبل، ۲۰.۹ درصد و نسبت 
به فصل مشابه سال قبل ۱۱۸.۴ درصد افزایش داشته است.متوسط 
قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی در سطح کل کشور ۸۹۴۹۶ هزار ریال با 
میانگین مساحت ۱۰۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۲ سال بوده 
است، که نسبت به فصل قبل، ۲۴.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه 
سال قبل ۱۱۳.۸ درصد افزایش داشته است.گفتنی است، با توجه 
به این که کاهش یا افزایش حجم )تعداد( معامالت در شــهرهای 
بزرگ، باعث کاهش یا افزایش شــدید متوســط )حسابی( قیمت 
در سطح استان یا کشــور می شود، از متوسط تعدیل شده )وزنی( 
اســتفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معامالت، تغییرات واقعی 
قیمت را مشخص کرد. در ضمن وزن های مورد استفاده بر مبنای 
واحدهای مسکونی دارای ســکنه در سرشماری عمومی نفوس و 

مسکن ۱۳۹٥ به روز شده است.

نگــاه

در واکنش به بیانیه کانون  های وکال؛
قوه  قضاییه: آیین  نامه جدید وکالت الزم  االجر است

معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از ابالغ الزم االجرا بودن آیین نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل 
کانون وکالی دادگستری خبر داد. این اعالمیه در پی بیانیه روز گذشته اتحادیه سراسری کانون های وکالی 
دادگســتری ایران اســکودا مبنی بر خالف قانون و غیرقابل اجرا بودن آیین نامه ابالغی قوه قضاییه منتشر 
شد.به گزارش اقتصادآنالین، پایگاه اطالع رسانی معاونت حقوقی وامور مجلس قوه قضاییه اعالم کرد: در پی 
تصویب و ابالغ »آیین نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری«، مراتب الزم االجرا بودن 
این آیین نامه از سوی قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به کانون های وکال، مرکز وکال و 
کارشناسان و مشــاوران قوه قضاییه و مراجع قضایی کشور ابالغ شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاونت 
حقوقی وامور مجلس قوه قضاییه، این آیین نامه در اجرای سیاست های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱ و 
ماده ۲۲ الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصالحات بعدی ، و بنا به پیشنهاد 
کانون وکالی دادگســتری در ۱۶۴ ماده تهیه و تدوین شده و بر اساس ماده ۱۶۳این مقرره، در اجرای مواد 
۱٥، ۱۶، ۱۸، ۲۱ و ۲۶ الیحه استقالل، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مأمور هماهنگی و نظارت 
بر حســن اجرای آن است.با اجرایی شدن آیین نامه اخیر التصویب، »آیین نامه اجرایی الیحه استقالل کانون 
وکال مصوب ۱۳۳۴« و»آیین نامه اجرایی الیحه اســتقالل کانون وکال مصوب۱۳۸۸« از تاریخ )۲/۴/۱۴۰۰( 
نسخ می شود.شایان ذکر است، عالوه بر نسخ آیین نامه های مذکور،  »نظامنامه وکالت مصوب ۱۳۱۶« نیز در 
موارد مغایر، در پی ابالغ و اجرایی شدن »آیین نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری« 
مصوب ۲/۴/۱۴۰۰، ملغی به شمار می رود.این اعالمیه در پی بیانیه روز گذشته اتحادیه سراسری کانون های 
وکالی دادگســتری ایران )اســکودا( مبنی بر »خالف قانون« و »غیرقابل اجرا بودن« آیین نامه ابالغی قوه 

قضاییه منتشر شد.

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 
اشــاره به خصوصیات واریانت دلتا یا همان گونه هنــدی ویروس کرونا، درباره 
چرایی عدم کنترل کرونا در کشور، ابتالی مجدد به کرونا، احتمال ابتالی افرادی 
که واکسن تزریق کرده اند، میزان تاثیر واکسن ها بر روی کرونای دلتا و... توضیح 
داد.دکتر علیرضا ناجی در گفت وگو با ایســنا، درباره وضعیت شــیوع کرونا در 
پنجمین پیک بیماری در کشور، گفت: شواهد بر این است که وارد موج پنجم 
بیماری در کشور شده ایم. تعداد شهرهای قرمز طی چند هفته  اخیر از ۱۲ شهر، 
به ۲۱ شهر افزایش یافت. بعد از ۲۱ شهر به ۳۲ شهر و سپس به ۶۳ شهر و پس 
از آن هم به ۹۲ شهر قرمز رسیده است. در عین حال گسترش این قرمز شدن 
به سمت مرکز مهم است. در حال حاضر در استان تهران، اسالمشهر، بهارستان، 
پاکدشت، پردیس، تهران، دماوند، ری، شمیرانات، فیروزکوه، قرچک در وضعیت 

قرمز قرار گرفته اند و تعداد موارد بیماری افزایش یافته است.

چرا در کنترل کرونا موفق نیستیم؟
ناجی گفت: دلیل هم این اســت که قوانین محدودیت را اعمال نمی کنیم. ما 
در زمینه افزایش سطح پوشش واکسیناسیون موفق نبودیم و از طرفی قوانین 
کنترلی کووید را به خوبی اعمال نمی کنیم. درمان کرونا را می توان به دو دسته 
درمان های دارویی و غیردارویی تقسیم کرد؛ درمان دارویی همان درمان بیماران 
بســتری در بیمارستان ها است که واکسن هم می تواند در این زمینه به خوبی 
پیشگیری کند. به نظر من اما قسمت غیر دارویی مهم تر است. اینکه ما جامعه 
را باز گذاشته تا ویروس بچرخد و فقط امیدمان به واکسن باشد، درست نیست. 
زمانی این موضوع می تواند موثر باشــد که واکسن موثر در اختیار داشته و آن 
را تزریــق کنیم، اما مــا در حال حاضر چنین موقعیتی نداریــم و با این حال 
محدودیت های اجتماعی مان را هم به موقع برقرار نمی کنیم، نه تنها شهرهایمان 

را به موقع قرنطینه نمی کنیم، بلکه اصال دستوری در این زمینه نداریم. 

واریانت غالب در پیک پنجم
قدرت سرایت واریانت دلتا 60 درصد از آلفا بیشتر است

وی با اشــاره به واریانت های غالب در پیک پنجم کرونا، گفت: یکی از مســائل 
مهمی که در حال حاضر مبتال به آن هستیم، همین واریانت دلتا یا نوع هندی 
ویروس کرونا است. البته ما در ایران هم واریانت دلتا و هم واریانت بتا یا همان 
آفریقای جنوبی را شناســایی کردیم. از خصوصیت  واریانت دلتا این است که 
قدرت انتقال بسیار باالیی دارد و قدرت انتقالش ۶۰ درصد نسبت به واریانت آلفا 
که همان نوع انگلیسی ویروس کروناست، باالتر است. همچنین میزان بستری 
آن نســبت به واریانت آلفا دو برابر بیشتر است.ناجی ادامه داد: حال سناریوی 
موج چهارم را با واریانت آلفا در نظر بگیرید و حاال با واریانت دلتایی در ارتباط 
هســتیم که قدرت انتقالش ۶۰ درصد هم بیشتر است. شواهدی که از افزایش 
تعداد شهرهای قرمز و افزایش بیماران در بیمارستان ها می بینیم، نشان از این 
واریانــت دارد. در حال حاضر در تهران تخت های خالــی کم داریم و مراجعه 
کنندگان سرپایی بسیار افزایش یافته اند و همه این ها می تواند به دلیل واریانت 
دلتا باشد. از آنجایی که کار منظمی هم درباره واریانت ها و برای پایش ژنتیکی 

انجام نمی دهیم، نمی توان به صورت مطمئن صحبت کرد.

ایمن گریزترین واریانت های کرونا
وی گفت: موارد متعددی را مشــاهده می کنیم که افراد قبال به بیماری مبتال 
شده اند یا واکسن تزریق کرده اند و مجددا به کووید مبتال شده اند که این مربوط 
به واریانت هایی اســت که ایمن گریز هســتند. در حال حاضر ایمن گریزترین 
واریانتی که در دنیا می چرخد و می تواند غالب شود، واریانت دلتا است. واریانت 
دلتا بعد از واریانت بتا، از خطرناک ترین واریانت هایی است که می تواند از ایمنی 
فرار کند؛ حال ایمنی حاصل از عفونت قبلی یا ایمنی حاصل از واکســن.ناجی 
افزود: حال با توجه به این موضوع که در کشــور ما هم واکسیناسیون به خوبی 
انجام نشــده است، پخش شدن این واریانت خیلی عجیب نیست. همانطور که 

در کشــورهایی که واکسیناسیون خوب هم داشتند، خیزشی از واریانت دلتا را 
می بینیم مانند آمریکا و انگلستان. به هر حال ما در شرایط بسیار بدی قرار داریم 

و بدتر از آن این است که تصمیم گیری مناسب و دقیقی هم انجام نمی دهیم.

افزایش موارد ابتالی شدید کودکان به کرونا
وی گفت: واریانت های دلتا و بتا هم قدرت سرایت باالتری دارند و هم می توانند 
بیماری شدیدتری را ایجاد کنند؛ البته نه اینکه کشندگی بیشتر بدهند. پیش 
بینی می شــود که در پیک پنجم شیوع با واریانت دلتا یا همان هندی خواهد 
بود. در عین حال می بینیم که این پیک در کودکان هم موثر بوده و موارد ابتالی 
کودکان هم افزایش یافته است. بیماری بدحال و درگیری های شدید ریه را هم 
در کودکان می بینیم. همه این موارد به خصوصیت واریانت دلتا مربوط می شود. 
البته از آنجایی که پایش ژنتیکی مناسبی را انجام نمی دهیم، اطالعات مناسبی 
نداریــم. باید توجه کرد که واریانت هنــدی می تواند روی کودکان هم بیماری 
شدید دهد. همانطور که واریانت بریتانیایی تغییراتی در ابتالی گروه های سنی 
داد، همین موضوع در واریانت دلتا هم دیده شــده اســت. به طوری که موارد 

عفونت های مجدد و... را هم می بینیم.

واکسن در برابر واریانت های جدید بی تاثیر است؟
وی گفت: البته واکســن ها در برابر واریانت های جدید بی تاثیر نیســتند، بلکه 
درصد تاثیرشــان پایین آمده و این واریانت ها از واکسن، گریز می کنند و گریز 
از واکســن را ایجاد می کنند. البته واریانت بتا یا آفریقای جنوبی از این نظر از 
همه بدتر اســت، اما گذردهی یا قدرت سرایت آن نسبت به واریانت های دیگر 

آنقدر باال نیست.

عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد
ناجی با بیان اینکه ما نباید اجازه دهیم که ویروس پخش شود و بعد بخواهیم 
اقدامی کنیم، گفت: نباید اجازه دهیم که چنین ویروسی با چنین خصوصیاتی 
پخش شود و بعد بر روی بیمارستان ها و کادر درمان مان فشار وارد شود و منجر 
به خستگی آنها و از دست دادن منابع شود.  بعد هم این اتفاق می افتد که بیمار 
از این بیمارستان به آن بیمارستان معطل و سرگردان می شود و خود این موضوع 
هم می تواند منجر به پخش بیشــتر ویروس شود. بنابراین باید محدودیت ها را 
زودتر از این اعمال می کردیم و اکنون هم باید قوی تر این اقدام را انجام داده و 

سرعت واکسیناسیون هم باال رود.

ایران در موج اول و پیک پنجم کووید-1۹
وی درباره شرایط ایران نسبت به جهان نیز گفت: باید توجه کرد که ما هنوز در 
موج اول و پیک پنجم هستیم. ما هنوز نتوانستیم موج اول مان را کنترل کنیم. ما 
در موج اول به سر می بریم و پیک های متعدد می دهیم. تفاوت ما با سایر کشورها 
همین اســت و تمام این موارد نشان دهنده عدم توفیق ما در کنترل کووید در 
ایران است. کنترل کووید باید توسط دولت و وزارت بهداشت انجام شود. وزارت 
بهداشت هم باید قدرت الزم را در اعمال کنترل داشته باشد که ندارد. قسمت 
دوم هم به تاب آوری و اهتمام مردم به کنترل باز می گردد. اینکه مردم ماسک 
بزنند، مهمانی، عروسی و عزاداری برگزار نکنند. مسافرت نروند. اما این ها همه 
دارد انجام می شــود. در همان زمانی که شــهرهای جنوبی مان قرمز شده بود، 
کنســرت برقرار کردیم و قرنطینه نکردیم. چرا کووید باید کنترل شود؟. مگر 
این بیماری با ما شوخی دارد؟.ناجی تاکید کرد: این قانون ویروس است. قانون 
کنترل بیماری کووید هم مشخص است که در کشورهای موفق هم انجام شده 
و شامل اهتمام به بهداشت اجتماعی و کنترل های غیردارویی،  محدودیت های 
اجتماعی و قرنطینه کردن شــهرها، پیدا کــردن حداکثر تعداد موارد بیماری، 
قرنطینه و ایزوله کردن و درمان دارویی مناست و واکسیناسیون است. حال  در 
تمام این موارد شاهد نقص در کشور هستیم. فقط در حوزه درمان است که کادر 

درمان با از خودگذشتگی، اقدام می کند.

 به ارزش 120 میلیون دالر

قاچاق۹۲درصدموبایلوارههای
اطالعیه اتاق اصناف ایران: 

تنها گروه شغلی یک در شهرهای 
قرمز امکان فعالیت دارند

خوراکی ها چقدر افزایش قیمت داشتند؟

اتاق اصناف ایران در پی افزایش ابتال و موج پنجم شــیوع کرونا و بر اســاس آخرین مصوبات ستاد ملی کرونا طی 
اطالعیه ای اعالم کرد: تنها گروه شغلی یک در شهرهای قرمز امکان فعالیت دارند و فعالیت مشاغل گروه های ۲ 
، ۳ و ۴ در شهرهای قرمز ممنوع می باشد.در این راستا از خانواده بزرگ اصناف کشور انتظار می رود تا با افزایش 
مسئولیت پذیری اجتماعی در رعایت پروتکل های بهداشتی و افزایش آن به سطح بیش از ۹۰ درصد، موجب قطع 
زنجیره انتقال این ویروس منحوس در جامعه گردند. بدیهی است اتاقها و اتحادیه های صنفی نیز با تشدید بازرسی، 
نظارت و برخورد قاطع با واحدهای اندک خاطی موجب ضمانت در اجرای بیش از پیش رعایت دستورالعمل ها و 

پروتکل های بهداشتی خواهند بود....

صادرات۱.۲میلیارددالریمحصوالت
کشاورزی

لطفا بدون اطالع خاموش نکنید!
چند روزی است که تهران و برخی استان ها شاهد خاموشی های پراکنده و غیر منطبق با جداول خاموشی 
اســت؛ موضوعی که مسووالن نیز پاســخ قانع کننده به آن ندادند.به گزارش ایسنا، گرمای زودرس، نبود 
نیروگاه های برق آبی، افزایش مصرف و توســعه رمزارزهای غیرمجازی عاملی برای وقوع خاموشــی ها و 
انتشــار جداول خاموشی شدند اما سوالی که مطرح می شــود این است که چرا خاموشی های تحمیلی 
حداقل منطبق بر جداولی که مسووالن خودشان ارائه می دهند نیستند؟!بر اساس اعالم وزارت نیرو تمام 
شرکت های توزیع استانها موظف به انتشار جداول خاموشی شده اند و آنطور که مدیرعامل شرکت توانیر 
اعالم کرده تنها یک نوبت خاموشی برای مشترکان اعمال می شود.شواهد و شنیده های ایسنا حاکی از این 
است که نه تنها خاموشی ها مطابق برنامه نیست بلکه در برخی نقاط حتی بیش از دو تا سه بار خاموشی 
اعمال می شــود که این موضوع موجب ایجاد مشکالتی برای مشترکان شده است.باتوجه به اینکه میزان 
مصــرف برق تمام مناطق به طور کامل در اختیار صنعت برق قرار دارد، حداقل کاری که این صنعت می 
تواند انجام دهد این است که هیچ خاموشی را بدون اطالع قبلی اعمال نکند، مصطفی رجبی مشهدی - 
سخنگوی صنعت برق در این باره به ایسنا می گوید که احتمال دارد این خاموشی ها به دلیل وقوع حادثه 
باشد.هرچند که او می گوید که اگر خاموشی ها به دلیل وقوع حادثه نباشد، از قبل اطالع رسانی می شود 
و خاموشــی ها مطابق جدول پیش خواهد رفت اما به نظر نمی رســد که قطعی های دیشب در مناطق 
مختلف تهران و کرج به دلیل وقوع حادثه بوده باشد.به تاکید کارشناسان بی شک کمترین حق مردم در 
این شرایط اطالع از زمان وقوع خاموشی هاست و مسوالنوزارت نیرو و صنعت برق موظف به اطالع رسانی 

دقیق و عذر خواهی از مردم به دلیل خاموشی های بی اطالع هستند.

چرایی عدم کنترل کرونا در کشور

همه چیز درباره پیک پنجم و واریانت »دلتا«
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۱۶۵ فوتی جدید کرونا در کشور 
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، متاسفانه طی شبانه روز گذشته ۱۶٥ بیمار کووید ۱۹ در کشور 
جان خود را از دست دادند.بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون ۴ میلیون 
و ۴۶۳ هــزار و ٥۶٥ نفر ُدز اول واکســن کرونا و یک میلیون و ۹۸۸ هــزار و ۳۸۰ نفر نیز ُدز دوم را تزریق 
کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شــده در کشور به ۶ میلیون و ۴٥۱ هزار و ۹۴٥ ُدز رسید.تا دیروز 
۱۳ تیرماه ۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۳ هزار و ۷۸۱ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 
در کشور شناسایی شد که هزار و ۲۹٥ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به سه 
میلیون و ۲٥۴ هزار و ۸۱۸ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۶٥ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۴ هزار و ۷۹۲ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون دو 
میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۶۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.سه هزار و ۲۲۹ 

نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
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ویژگی های اعضای کابینه و مسئوالن از نگاه رهبر انقالب گزیده خبر

امید به تحوالت مثبت در سال های پیش رو
از آنجایی که رهبر معظم انقالب در سال های اخیر تاکیدات ویژه 
ای بر روی حل مشــکالت معیشــتی مردم داشته اند، نیاز است 

دولت منتخب در انتخاب مسئوالن بسیار دقت کند.
گروه سیاسی خبرگزاری فارس، کامران شیرازی: چیزی تا پایان 
عمر دولت دوازدهم نمانده و تا چند روز دیگر، مســئوالن دولت 
تدبیر و امید باید عرصه مدیریت اجرایی کشور را تحویل آیت اهلل 

رئیسی و تیم انتخابی اش بدهند.
آنچه در این روند اهمیت باالیی دارد، استفاده از مدیران و کابینه 
توانمند و افرادی است که بتوانند در روند تحول و حل مشکالت 
موجود پا به پای رئیس جمهور منتخب حرکت کنند . درباره اینکه 
چه مدیرانی باید روی کار بیایند تا بتوانند آیت اهلل رئیســی را در 
مســیر حل مشــکالت یاری کرده و در نهایت برای مردم رفاه و 
آرامش در حوزه های مختلف فراهم کند، مسیر مشخص و روشن 
اســت، در این باره رهبر معظم انقالب در سخنرانی های مختلف 
خود به ویژگی هایی برای مدیران اشــاره کردند که اگر در دولت 
ســیزدهم این خصوصیات در انتخاب مسئوالن مورد توجه قرار 
گیرد، می توان امیدوار بود که دولت در ادامه مسیر اتفاقات خوب 

و مثبتی را رقم بزند.

 داشتن روحیه جهادی و انقالبی
براســاس آنچه رهبر معظم انقالب فرمودند یکی از ویژگی هایی 
که وزرا و مسئوالن دولت الزم است داشته باشند، داشتن روحیه 
جهادی و انقالبی اســت. رهبر معظم انقالب بارها به این مطلب 
تاکیــد کرده اند که با عزم ملی و مدیریت جهادی می توان همه 
گره ها را باز کرد. از سویی مسئوالن کشور در سال های ابتدایی 
انقالب ثابت کرده اند با چنین روحیه ای می توان ســخت ترین 
مشکالت را رفع کرد در مبارزه با مسائل مختلف پیروز شد.مدیری 
روحیه جهادی و انقالبی دارد که برای عبور از مشکالت و شکستن 
موانع پیش روی پیشــرفت کشور شــب و روز نشناسد. همواره 
ارتباط نزدیکی با مردم داشــته باشد و با استفاده از ظرفیت های 
مختلف هر کاری می تواند برای حل مشکالت مردم انجام دهد.

مدیر جهادی و انقالبــی ویژگی های مهمی دیگری نیز دارد که 
رهبر معظم انقالب در سخنان خود بارها به آنها اشاره کرده اند که 

در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می کنیم.

 دشمن شناسی
دشمن شناسی از ویژگی  های مهم دیگری است که یک مدیر 
در کشور ما باید داشته باشد. مسلما مدیری که نتواند دشمن 
و تهدیدات دشــمن را خوب بشناسد برای مقابله با آن برنامه 
ریزی صحیحی ندارد.رهبر انقالب همواره درباره بحث دشمن 
شناســی تاکیداتی داشته اند و یکی از شاخصه های مدیریت 
جهادی را دشمن شناسی می دانند. ایشان می فرمایند: »باید 
دشمن را شناخت... دشمنی او را باید فهمید، نقشه او را باید 
تشخیص داد... این شــد حرکت جهادی و مدیریّت دستگاه؛ 
چه مدیریّت دانشــگاه، چه مدیریّت وزارت، چه مدیریت هر 
بخشــی از بخش های گوناگون این عرصه عظیم، خواهد شد 

مدیریت جهادی.«

 کارآمدی
کارآمدی در مدیریت به معنای انجام صحیح و درست کارهاست. 
یکی از مشکالت در دولت آقای روحانی استفاده از برخی مدیرانی 
بود که کارآمدی الزم را نداشــتند و همین هم موجب مشکالتی 
برای کشور شد.مدیریت جهادی و انقالبی، مدیری کارآمد است.

مدیری که از ظرفیت های مختلف برای حل مشــکل به درستی 
اســتفاده می کند. برای همین هم هست که رهبر معظم انقالب 

کارآمدی را به عنوان هویت و حیثّیت نظام، مطرح می کنند.

داشتن روحیه جوانی و روحیه خدمت
یکی از مســائلی که در سال های اخیر همواره مورد تاکید رهبر 
معظم انقالب قرار گرفته، داشــتن روحیــه جوانی برای مدیران 
اســت. مدیری که از روحیه جوانی و خدمت برخوردار باشد برای 
رسیدگی به امورات کشور و حل مشکل مردم، ساعت و وقت نمی 
شناسند. روحیه جوانی، البته سن و سال نمی شناسد، گاهی یک 
مدیر 50 ساله هم از روحیه و ویژگی های جوانی برخوردار است. 
نشــاط، توانایی، شجاعت، خالقیت، ابتکار، خطرپذیری و داشتن 
امید از ویژگی های یک مدیر با روحیه جوانی اســت. رهبر معظم 
انقالب نیز بر همین اســاس، همواره بر جوانگرایی و به کارگیری 
جوانــان صالح، مؤمن، انقالبی و جهادی در عرصه های مختلف و 
در نهایت تشــکیل دولت جوان حزب اللهی تأکید کرده اند.گاهی 
ممکن است به اشتباه اینگونه برداشت شود که منظور از تشکیل 
دولت جوان حزب اللهی، دولتی است که مدیران و مسئوالن آن 
دارای ســن خاصی باشند. رهبر معظم انقالب در این باره تاکید 
کرده اند: »من البّته -همچنانکه قباًل هم در ســال گذشته تأکید 
کــردم و مکّرر هم گفته ام- به دولت جوان و حزب اللهی معتقدم 
و به آن امیدوارم و البّته دولت جوان صرفاً به معنای این نیســت 
کــه باید یک رئیس دولت جوان، آن هم مثاًل جوان به معنای ۳۲ 
ساله داشته باشــد؛ نه، دولت جوان، ]یعنی[ یک دولت سِر  پا و 
بانشاط و آماده ای که در سنینی باشد که بتواند تالش کند و کار 
بکند و خســته و از کارافتاده نباشد؛ منظور این است. بعضی ها تا 
سنین باال هم به یک معنا جوانند؛ حاال همین شهید عزیزی که 

شــما از او اسم بردید - شهید سلیمانی، و بنده شب و روز به یاد 
او هستم - شصت و چند سال سّنش بود، ایشان که خیلی جوان 
نبود؛ اگر َده سال دیگر هم زنده می ماند و بنده زنده می ماندم و بنا 
بود که من مشّخص بکنم، او را در همین جا نگه می داشتم، یعنی 
کنار نمی گذاشــتم او را که جوان هم نبود. بنابراین بعضی اوقات 
افرادی که در ســنین جوانی هم نیستند، کارهای جوانانه  خوبی 
را می توانند انجام بدهند. به  هر حال به نظر من عالج مشــکالت 
کشــور، دولت جوان حزب اللهی و جوان مؤمن است که می تواند 

کشور را از راه های دشوار عبور بدهد.«

 حفظ ارتباط با مردم
انقالب اسالمی با حضور و پشتیبانی مردم به پیروزی رسید و بعد 
از آن هم در دوره های مختلف با حمایت مردم استمرار پیدا کرد، 
از این پس نیز الزم است این نقش مهم مردمی حفظ شود. یکی 
از اقداماتی که در دولت ها باید صورت گیرد این است که ارتباط 
نزدیک مسئوالن با مردم حفظ شود و مسئوالن پاسخگوی مردم 
باشند.مردمی بودن مسئوالن مصادیقی دارد که باید رعایت شود، 
در این باره رهبر معظم انقالب درباره مردمی بودن می فرمایند: » 
اینکه ما این قدر می گوییم و می شنویم که باید مردمی باشیم، 
یعنی این. مردمی بودن به اّدعاکردن  نیســت. با مردم، با زندگِی 
مردم کنار بیاییم، مثل مردم زندگی کنیم، با طبقات مختلف مردم 
انس بگیریم. این، معنای مردمی بودن است.«از نگاه رهبر انقالب 
یک جنبه  مردمی بودن هم این است که مسئول خودش را دارای 
شأن و روحیه ی خدمتگزاری به مردم بداند؛ و نگاهش به مردم، از 
باال نباشد.مقام معظم رهبری از باال نگاه کردن به مردم را شدیدا 
نهی می کنند و اینکه کسی از موضع باال به آحاد مردم نگاه کند 
را غلط می دانند و از مسئوالن می خواهند در هر جایی هستند 
خودشــان را خدمتگزار مردم بدانند. معظم له در دوران ریاست 
آیت اهلل رئیســی بر قوه قضائیه از مسئوالن قضایی می خواهند 
کاری کنند که دسترسی مردم به قّوه ی قضائّیه آسان شود. قطعا 
این موضوع در بحث دولت و مسئوالن دولتی هم صدق می کند 

و شاید از اهمیت باالتری هم برخوردار باشد.

 ارتباط با دانشگاهیان و مراکز علمی
یکی از مواردی که مســئوالن باید بــه آن توجه جدی کنند، 
اســتفاده از ظرفیت دانشــگاهیان و مراکز علمی و دانشگاهی 
برای حل مشــکالت است. مســئولی که بتواند از این ظرفیت 
که متاســفانه در بســیاری از دولت ها به آن بی توجهی شده، 
استفاده کند، قطعا می تواند کارنامه درخشانی را از خود به جای 
بگذارد.مقام معظم رهبری همواره به دانشگاه و دانشگاهیان نگاه 
ویژه ای داشــته اند و بارها از قشر دانشگاهی خواسته اند برای 
حل مســائل به مسئوالن کمک کنند.بر همین اساس مسئولی 
که بتواند از این ظرفیت عظیم بهره ببرد می تواند بســیاری از 

مشکالت را از میان بردارد.
مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید و جامعه دانشگاهی تاکید 
می کنند: »مشکالت امروز و فردای کشور باید عالمانه حل شود، 
زیرا مواجهه غیرعلمی و غیرمدبرانه با مشکالت موجب پیچیده 
و افزون شــدن آن ها خواهد شــد.« بر همین اساس مسئوالن 
برای حل عالمانه مســائل نیاز است تا از اساتید، متخصصان و 

دانشگاهیان کمک بگیرند.

 دولت سیزدهم، و انتخاب کابینه توانمند و کارآمد
تا چند روز دیگر و پس از مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور 
منتخب، باید اعضای کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم معرفی 
شوند. کابینه ای که بتواند با حل مشکالت امید را در مردم زنده 
کند. رهبر انقالب در ســال های گذشته ویژگی  های مختلفی 
را برای مدیران مطرح کرده اند، لذا الزم اســت این خصوصیات 
کنار هم جمع شده و مسئوالنی انتخاب شوند که دارای مجموع 
ویژگی های بیان شده باشند.با توجه به مشکالت کنونی کشور 
و از آنجایی که رهبر معظم انقالب در سال های اخیر تاکیدات 
ویژه ای بر روی حل مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم داشته 
اند، نیاز اســت دولت منتخب در انتخاب مسئوالن بسیار دقت 
کند و افرادی را روی کار بیاورد که بتوانند در کوتاه ترین زمان 
ممکن و برنامه ریزی دقیق در مسیر حل مشکالت حرکت کنند. 
در این مســیر توجه به بیانات رهبر انقالب درباره ویژگی های 
مدیران انقالبی، جهادی، متخصص، متعهد و کارآمد و مدیرانی 

که روحیه جوانی و خدمت داشته باشند، بسیار راه گشاست.
انتخاب تیم اقتصادی هماهنگ، منســجم و متخصص، از موارد 
بســیار مهم اســت و یکی از مسائلی اســت که دولت منتخب 
بایــد توجه ویژه ای به آن داشــته باشــد.درباره انتخاب برخی 
وزارتخانه ها مثل وزارت علوم، آموزش وپرورش و ارشاد اسالمی 
هم با توجه به اهمیت این وزارتخانه ها حساســیت هایی وجود 
دارد که برای حل مشــکالت در این حوزه ها نیاز اســت دولت 
منتخب به این حساســیت ها توجه کنــد و بهترین راهنما در 
این مســیر بیانات رهبر انقالب است. در نهایت با شناختی که 
از رئیــس جمهور منتخب وجود دارد و با توجه به کارنامه آیت 
اهلل رئیسی این امیدواری وجود دارد که بیانات و راهنمایی های 
دلسوزانه و پدرانه رهبر انقالب درباره ویژگی های مدیران مورد 
در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گیرد و انشاهلل در آینده شاهد 

تحوالت مثبتی در کشور باشیم.

وزارت امور خارجه:
پیگیری سرنوشت چهار دیپلمات ایرانی 

اولویت  مراودات دیپلماتیک است
وزارت امور خارجه در بیانیه ای اعالم کرد: پیگیری سرنوشت چهار دیپلمات 
ایرانی از اولویت های مراودات دیپلماتیک ایران اســت.به گزارش خبرگزاری 
مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران به مناسبت سی و نهمین 
ســالروز ربایش چهار دیپلمات ایرانی طی بیانیه ای ضمن ابراز همدردی با 
خانواده های آنها، بر وجود شواهد و مستنداتی مبنی بر تحویل دیپلمات های 
ایرانی به نیروهای اشــغالگر تاکید کرد و پیگیری سرنوشت آنان را به عنوان 
یکــی از اولویت های مراودات دیپلماتیک با جهــان بین المللی و منطقه ای 
برشــمرد.در بخشی از این بیانیه آمده اســت: مسئولیت سیاسی و حقوقی 
ربایــش دیپلمات ها و این اقدام تروریســتی، متوجه رژیم صهیونیســتی و 
حامیان تروریســت پرور این رژیم بوده و پاسخگو نبودن رژیم صهیونیستی 

سبب شده روند کشف حقایق و ابعاد این حادثه بسیار کند شود.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: 
در چهاردهــم تیر ۱۳۶۱ برابر با چهارم ژوئیه ۱۹۸۲، خودرو چهار دیپلمات 
ایرانی به نام های »ســید محسن موسوی«، »حاج احمد متوسلیان«، »تقی 
رســتگار مقدم« و »کاظم اخوان« که در حمایــت پلیس دیپلماتیک قرار 
داشــت، برخالف ضوابط و کنوانســیون های بین المللی، توســط مزدوران 
مسلح تحت امر رژیم صهیونیســتی در منطقه »برباره« لبنان متوقف شد 
و دیپلمات های گرانقدر ما ربوده شدند.اکنون در سی و نهمین سالگرد این 
جنایت که به دســت عوامل تروریست وابسته به رژیم صهیونیستی رخ داد، 
خانواده این عزیــزان با تحمل دردها و رنج های فــراوان، همچنان امیدوار 
به آزادی و چشــم به راه بازگشــت عزیزان خود هستند.جمهوری اسالمی 
ایران بارها اعالم کرده اســت، شواهد و مستنداتی وجود دارد مبنی بر اینکه 
دیپلمات های ایرانی مذکور پس از توقیف غیرقانونی، به نیروهای اشــغالگر 

تحویل داده شده و متعاقباً به زندان های رژیم صهیونیستی منتقل شده اند.
از زمان وقوع این حادثه تروریستی، جمهوری اسالمی ایران با توجه به ابعاد 
انســانی، حقوقی و سیاسی آن، اقدامات گســترده ای انجام داده و پیگیری 
این مســاله را از ســوی نهادهای بین المللی و منطقه ای در دستور کار قرار 
داده است.با توجه به اشغال لبنان توسط رژیم صهیونیستی در سال ۱۳۶۱، 
مســئولیت سیاســی و حقوقی ربایش دیپلمات ها و این اقدام تروریستی، 
متوجه رژیم صهیونیستی و حامیان تروریست پرور این رژیم بوده و متاسفانه 
پاســخگو نبودن رژیم صهیونیستی سبب شــده روند کشف حقایق و ابعاد 
این حادثه بســیار کند شــود.وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی ایران با 
گرامیداشــت یاد و خاطره این عزیزان، تاکید می کند که پیگیری سرنوشت 
آنان را به عنوان یکی از اولویت های خود در دستور کار مراودات دیپلماتیک 
با جهان بین المللی و منطقه ای مد نظر دارد و بار دیگر با عنایت به گزارش 
دبیرکل اسبق ســازمان ملل و نامه نخست وزیر وقت لبنان به وی در سال 
۲00۸، از دبیرکل کنونی و سایر ســازمانها و نهادهای بین المللی و حقوق 
بشــری از جمله صلیب ســرخ، مجدانه می خواهد توجه جدی تری به این 
مساله انسانی و حقوق بشری که مرتبط با کنوانسیون های بین المللی و مورد 
پذیرش جامعه بین المللی است، اعمال نمایند و به خواست به حق جمهوری 
اسالمی ایران و خانواده و فرزندان این عزیزان توجه نمایند.در همین رابطه، 
ضمن تشــکر از کشور دوســت و برادر لبنان که تاکنون همکاری خوبی در 
روند پیگیری این حادثه داشــته است، از مقامات این کشور نیز می خواهد 
در خصوص پیشنهادات ارائه شــده از سوی جمهوری اسالمی ایران جهت 
تشــکیل کمیته همکاری و مساعی مشــترک با هدف هماهنگی و یکسان 
ســازی داده های موجود و روشــن کردن ابعاد پنهان این حادثه، با جدیت 
تصمیم گیری نمایند و توصیه های الزم جهت پیشــرفت هر چه سریع تر در 
این پرونده را مد نظر قرار دهند تا شاهد اقدامات مشترک و موثری در این 

مساله باشیم.

موسوی خبر داد؛
شورای نگهبان صحت انتخابات میاندوره ای 

مجلس را در ۵ حوزه تایید کرد
ســخنگوی ســتاد انتخابات کشــور گفت: صحت انتخابات اولین میاندوره  
یازدهمین دوره مجلس شــورای اســالمی در پنج حوزه از ســوی شورای 
نگهبان تایید شــد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کشــور، سید 
اسماعیل موســوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور از تائید انتخابات 
اولین میاندوره  یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در حوزه های انتخابیه 
میانه، تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس، گچساران و باشت، تفرش، 
آشــتیان و فراهان، بهار، کبودرآهنگ خبر داد.گفتنی است، انتخابات اولین 
میاندوره یازدهمین دوره مجلس شورای اســالمی در ۲۸ خرداد ۱۴00 در 
حوزه های»میانه« در اســتان آذربایجان شــرقی،»تهران، ری، شــمیرانات، 
اسالمشــهر و پردیس« در اســتان تهران، »گچســاران و باشت« در استان 
کهگیلویه و بویراحمد، »آستانه اشرفیه« در استان گیالن، »تفرش، آشتیان و 
فراهان« در استان مرکزی، »بهار و کبودرآهنگ« در استان همدان برگزار شد 
و تاکنون مراتب تائید صحت انتخابات اولین میاندوره  یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی، در حوزه های »میانه«؛ »تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 
و پردیس«؛ »گچســاران و باشت« ؛ »تفرش، آشــتیان و فراهان« ؛ »بهار و 

کبودرآهنگ« در نامه ای از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور اعالم شد.

امیر صباحی فرد:
سامانه های پدافند هوایی ایران در منطقه 

حرف اول را می زند
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: ما در همه حوزه های پدافند هوایی 
اعم از کشــف، رهگیری، درگیری و انهدام، مســلح به سامانه هایی هستیم 
که در منطقه حــرف اول را می زند.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا 
صباحی فــرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتــش در دیدار با نماینده ولی 
فقیه در آذربایجان شــرقی و امام جمعه تبریز، گفت: دیدار با حجت االسالم 
والمسلمین آل هاشم امام جمعه محبوب تبریز، همواره یادآور خاطرات خوب 
و نقش موثر وی در ارتش جمهوری اسالمی ایران و مایه دلگرمی است.وی 
در ادامه با تشریح اقدامات، دستاوردها و توانمندی های نیروی پدافند هوایی 
ارتش در صیانت از آســمان ایران اسالمی، افزود: پدافند هوایی در مقایسه 
با ســال های گذشته پیشرفت های چشــمگیری در همه حوزه های کشف، 
شناســایی، رهگیری و سایبری داشته اســت.فرمانده نیروی پدافند هوایی 
اضافه کرد: اکنون ما در همه حوزه های پدافند هوایی اعم از کشف، رهگیری، 
درگیری، انهدام مسلح و مسلط به سامانه هایی هستیم که در منطقه حرف 

اول را می زند.

»محسن بهاروند« سفیر ایران در انگلیس شد
کاردار کشــورمان در انگلیس گفت: »محسن بهاروند«، سفیر ایران در انگلیس ۴ ژوئیه ۲0۲۱ وارد لندن می شود و پس از 
ارائه اعتبار نامه خود به ملکه، وظایف دیپلماتیک خود را از سه شنبه بر عهده می گیرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
صدا و ســیما، سید مهدی حسینی متین در صفحه شخصی اش در توئیتر نوشت: محسن بهاروند، سفیر ایران در انگلیس، 
یکشنبه ۴ ژوئیه ۲0۲۱ وارد لندن می شود و پس از ارائه اعتبار نامه خود به ملکه، وظایف دیپلماتیک خود را از سه شنبه 
۶ ژوئیــه بر عهده می گیرد.وی تاکید کرد: ما برای او آرزوی بهترین ها را داریم و همه وظایفمان را انجام خواهیم داد تا در 
مأموریت خود موفق باشد.»محســن بهاروند« پیش از این معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه بود.پیش از او 

حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن بود.

روحانی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
کاالهای اساسی و ضروری به میزان کافی 

تامین و وارد شده است
رئیس جمهور گفت: کاالهای اساســی و ضروری، تولید و به میزان کافی تامین 
و وارد شده اســت و با رفع مشکالت تامین و ترخیص، کاالهای ضروری باید با 
سرعت در دســترس مصرف کنندگان و مردم قرار گیرد.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دویست و سی و هشتمین 
جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست حجت االسالم 
حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد.در ابتدای این جلسه گزارشی از وضعیت 
تامین و تســریع در ترخیص کاالهای اساســی از گمرکات کشور ارایه و پس از 
بررسی در این خصوص تصمیمات الزم اتخاذ شد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده 
مقرر گردید با توجه به اقدامات فوری منطبق بر قوانین و مقررات کشــور طبق 
مصوبه پیشین ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، کمیته ای با مسئولیت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و متشــکل از وزارتخانه های اقتصــاد و دارایی و جهاد 
کشاورزی و بانک مرکزی با قید فوریت و رعایت قوانین و مقررات مرتبط نسبت 
به تامین، خرید و تسریع در ترخیص کاالهای اساسی اقدام کنند.رئیس جمهور 
با تاکید بر ضرورت ادامه اقدامات موثر و فوری در تامین کاالهای اساسی گفت: 
دولــت در دوران اوج جنگ اقتصادی با تــالش و پیگیری های موثر اجازه نداده 
است تحریم های ظالمانه مانع از تامین کاالهای اساسی شود و به همین جهت، 
علیرغم همه محدودیت های ارزی، کاالهای اساسی و ضروری، تولید و به میزان 
کافی تامین و وارد شده است.روحانی با اشاره به وظایف کمیته تسریع ترخیص 
و تخلیه، گفت: دســتگاه های مرتبط، با جدیت و ســرعت برای برطرف کردن 
مشکالت تامین و ترخیص کاالهای اساسی تصمیمات و اقدامات موثری انجام و 
نباید اجازه دهند موضوعات فرعی موجب کندی و ناهماهنگی میان دستگاه ها 
شــود بنابراین باید کاالهای ضروری با ســرعت در دسترس مصرف کنندگان و 
مردم قرار گیرد.در ادامه این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت 
رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و وارد کنندگان ارائه کرد.رئیس جمهور با اشاره 
به ابالغ بســته سیاستی چگونگی ایفای تعهدات ارزی از ابتدای سال، گفت: این 
بســته می تواند پاسخی مناسب به دغدغه های صادرکنندگان و واردکنندگان با 
هدف تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی باشد و تالش شده در تدوین این 
بســته سیاستی ضمن رفع موانع پیش روی صادرکنندکان، حمایت های الزم از 
صادرات صورت گیرد.روحانی با بیان اینکه تجار و بازرگانان کشور چه در شرایط 
جنگ اقتصادی و چه در شــرایط عادی به هیچ وجه نباید در مسیر فعالیت های 
اقتصادی خود درگیر موانع اداری شــوند، تصریح کرد: درکنار رفع موانع و ایجاد 
ســهولت و ســرعت برای فعالیت صادرکنندگان و بازرگانان، دولت وظیفه خود 
می داند برای صادرکنندگان و واردکنندگان متعهد کشــور مشوق هایی در نظر 
بگیرد.وی با بیان اینکه در دوران جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه علیه ملت 
ایران همه تالش آمریکا بر این بوده که کشــور در زمینه تامین ارز مورد نیاز با 
مشکل مواجه شود، گفت: دولت با حمایت از صادرکنندگان محصوالت غیر نفتی 

که بار تامین ارز مورد نیاز کشور را در این شرایط به دوش کشیدند.

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس گفــت: تخلفــات فراوانــی در قالب برخی 
انجمن هــا صورت می گیــرد و دلیــل آن هم این 
اســت که در حوزه حاکمیت مالی کشور قرار ندارد 
و حتی ممکن است در آینده این رمزارزها به صورت 
خیلی خردتر وارد بازار بشوندحجت االسالم مجتبی 
ذوالنوری عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار 
پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه اخیر این 
کمیســیون پیرامون موضوع ساماندهی بازار رمزارز، 
اظهار داشــت: بالک چین و موضوع رمزارزها امروز 
یک واقعیت غیرقابل انکار اســت و نمی شود با این 
موضوع با بی تفاوتی برخورد کرد یا به صورت مطلق، 
سلبی با آن برخورد کرد بلکه واقعیتی است که انواع 
مختلفی هــم دارد.وی افزود: تخلفات فراوانی هم در 
این زمینه و در قالب برخی انجمن ها صورت می گیرد 
و دلیل آن هم این است که در حوزه حاکمیت مالی 
کشــور قرار ندارد و حتی ممکن است در آینده این 
رمزارزها به صورت خیلی خردتر وارد بازار بشــوند و 
بعنوان مثال در آینده کسی که برای خرید مایحتاج 
نیز به سوپرمارکت مراجعه می کند برای پرداخت از 
ارزهای دیجیتال اســتفاده کند.ذوالنوری ادامه داد: 
اگر چنیــن اتفاقی بیافتد حاکمیت پولی کشــورها 
تهدید می شــود، یعنی فلســفه وجودی جایی مثل 
بانک مرکزی مخدوش می شــود و دیگر نمی تواند بر 
تعامالت و تبادالت بانکــی و مالی اعمال حاکمیت 
و کنترل کند. اگرچه اکنون در کشــور مشکالتی به 

دلیل سیاست های غلط پولی و مالی دولت داریم، ولی 
در صورتی که ارزهای دیجیتال بی حســاب و کتاب 
رواج پیدا کنند، همین حاکمیت نیم بند هم می تواند 
از کنترل بانک مرکزی خارج می شود.عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه 
امروز تخلفات  و حتی کاســبی های متعددی در این 
جابجایی ها و نقل و انتقــالت وجود دارد، عنوان کرد: 
امروز بعضی ها می آیند بعنــوان فروش ارز دیجیتال 
و مشــارکت در تولیــد این رمزارزها، پــول مردم را 
می گیرند؛ کیس های متعدد تخلف مالی در کشــور 
وجــود دارد که مردم اعتماد کردنــد به آنها، بعد به 
صورت چند ده میلیاردی کالهبرداری از مردم شده 
است.وی تاکید کرد: این تخلفات حتی قابل پیگیری 
هم نیســت چون کیف پول های آنها در داخل ایران 
نیست و معموال کیف پول ها و منابع خارج از کشور 
اســت و راه دسترسی به آنها وجود ندارد.ذوالنوری با 
بیان اینکه تخلفات این حوزه در زمینه تولید رمزارز 
نیــز وجود دارد و بعضا در تولید هم غیرقانونی عمل 
می شــود، گفت: یک ماینر بسته به نوع آن به اندازه 
مصرف چند منزل مسکونی برق مصرف می کند که 
معموال هم غیرقانونی فعالیت می کنند و امروز حجم 
زیادی بالغ بر ۲ هزار مگاوات برق در این شرایط که 
با کمبود برق مواجه هســتیم، در این زمینه مصرف 
می شود.نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
راه برون رفــت از این وضعیت را ســاماندهی جدی 
حوزه رمزارزها برشــمرد و عنــوان کرد: جمع بندی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم همین 

شد که کمیته امنیت کمیسیون محور قرار بگیرد تا 
برای ساماندهی این امر یک اتفاقی بیافتد.وی افزود: 
راه درست این است که دولت الیحه بدهد؛ اما چون 
این موضوع فرا وزارتی و بین دســتگاهی است، تهیه 
الیحه برای آن اوال زمان بر اســت، ثانیا ممکن است 
یک عزم جدی برای آن نباشد که همه دستگاه ها را 
به هم وصل کند، ثالثا در انتهای این دولت هستیم و 
در این حدود ۳0 روز بعید اســت کار خاصی صورت 
گیرد و رابعا اینکــه در مرحله انتقال دولت قرار می 
گیریم و تا دولت جدید مســتقر شــود زمان خواهد 
برد پس ما باید به صورت طرح وارد این ســاماندهی 
شویم.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در خصوص تعییــن تکلیف متخلفان حوزه 
رمزارز کــه بعضا در قالب انجمن و ســمن  فعالیت 
می کنند، گفت: این موارد در حال بررســی توســط 
حوزه اقتصادی دســتگاه های امنیتی است و طبیعتا 
وزارت اطالعات و وزارت کشــور در این زمینه ورود 
می کنند. مجلس نیز به دســتگاه قضایی کمک می 
کند نسبت به مســئله تعیین تکلیف شود.ذوالنوری 
در پایان با تاکید بر ضرورت تدوین یک قانون جامع 
بــرای موضوع رمزارزها، گفت: گیر ما این اســت که 
می توان با تخلفات اینها برخورد شود، ولی یک قانون 
جامعی برای این موضوع نداریم که طبیعتا در قانونی 
که در آینده تدوین می شــود همه این موارد تعیین 
تکلیف خواهد شد که دستگاه قضایی هم بعنوان یک 
موضوع جدیدی کــه قانون خاصی ندارد، متحیر در 

نوع برخورد با این موضوع نباشد.

ورود معاونت اقتصادی نهادهای امنیتی به تخلفات حوزه رمزارز 
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گزیده خبر رئیس کنفدراسیون صادرات پاسخ داد

آینده روشن اقتصادی در راه است؟
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران می گویــد همانطور که نمی توان وضعیت فعلی 
اقتصاد ایران را با بســیاری از کشورهای جهان مقایسه کرد، برای برون رفت از این 
شرایط نیز اجرای چند سیاست کالن اهمیت زیادی دارد.محمد الهوتی در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کرد: نگاهی به وضعیت اقتصادی کشورها در ماه های ابتدایی سال 
۲۰۲۱ نشان می دهد که آمارهای تجاری بار دیگر مثبت شده و بسیاری از کشورهای 
توســعه یافته یا تاثیرگذار از نظر اقتصادی توانسته اند، بخشی از عقب ماندگی های 
دوران کرونا را جبران کنند. از سوی دیگر با واکسیناسیون گسترده که در کشورهایی 
مانند ایاالت متحده آمریکا یا اتحادیه اروپا صورت گرفته، تالش شده که شرایط به 
حالــت قبل بازگردد که تا حد زیادی نیز موفق بوده اند.به گفته وی، در کنار اروپا و 
آمریکا، چین شــرایط خاص خود را داشــت. با وجود آنکه شیوع کرونا از این کشور 
کلیــد خورد و به تمام جهان ســرایت پیدا کرد اما دولت چین توانســت با اجرای 
سیاست های محدودکننده و قرنطینه جدی، تا حد زیادی از شیوع کرونا جلوگیری 
کند و در چنین شرایطی بود که چین حتی در سال ۲۰۲۰ که اقتصاد جهان در رکود 
و فشــار بود، رشد مثبت اقتصادی به ثبت رساند.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 
بــا بیان اینکه کاهش تجارت ایران نیز با توجه به اتفاقات رخ داده در فضای جهانی 

طبیعی بود، توضیح داد: آمارها می گوید که هرچند رشد منفی تجاری ما در بسیاری 
از ماه های ســال قبل خود را نشان داده اما در بهار امسال، میزان صادرات غیرنفتی 
کشــور رشدی ۶۸ درصدی را نشان می دهد که نمایانگر این واقعیت است که ایران 
نیز توانسته تا حدی از فشارهای کرونا بکاهد.الهوتی ادامه داد: البته علت اصلی این 
بهبود آمار را نمی توان به جهش صادرات ربط داد بلکه دلیلش مســدود بودن مرزها 
و عدم ارسال کاال در بهار سال گذشته بود که رسما تجارت را قفل کرده بود. امسال 
بخشــی از آن محدودیت ها کنار رفته و به هر حــال میزان صادرات غیرنفتی ایران 
نیز بار دیگر مثبت شــده است.وی با تاکید بر اینکه بهبود شرایط تجارت و صادرات 
ایران منوط به تغییر در چند پیش شرط کالن و اساسی است، تشریح کرد: در وهله 
نخست باید تاکید کرد که امکان مقایسه اقتصاد ایران با بسیاری از کشورهای جهان 
وجود ندارد. ما امروز از ســویی بــا تحریم های آمریکا مواجهیم که چنین موضوعی 
برای بسیاری از کشورهای جهان وجود ندارد. از سوی دیگر، ما عضو سازمان تجارت 
جهانی نیستیم و اف ای تی اف نیز ما را در فهرست سیاه قرار داده و نقل و انتقاالت 
بانکی ما بسیار دشوار اســت. از این رو مقایسه اقتصاد ایران با سایر کشورها باید با 
لحاظ کردن این پیش شــرط های مهم باشد.به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران، در 

کنار مســائل بین المللی که باعث شده حتی شــرکای تجاری قدیمی ایران مانند 
چین و هند نیز برای همکاری با کشــور با مشــکل مواجه شوند، برخی تصمیمات 
غلط و ســومدیریت های داخلی نیز مزید بر علت شــده تا شرایط برای فعالیت های 
اقتصادی دشوار شود.الهوتی در پاسخ به این سوال که آیا می توان در آینده نزدیک به 
بهبود نسبی شرایط امیدوار بود، اظهار کرد: مذاکراتی که در هفته های گذشته برای 
احیای برجام آغاز شده به شرط نهایی شدن و بازگشت تمام اعضا به توافق می تواند 
نویدبخش بهبود نسبی شرایط در تجارت خارجی باشد. البته برای اجرای درست و 
استفاده از مزیت های برجام، ما باید به اف ای تی اف نیز پایبند باشیم و گام هایی را 
برای نزدیک شدن به تجارت آزاد برداریم. بازگشت شرکای قبلی به کشور و تسهیل 
در حمل و نقل و انتقال ارز به شــرط اجرای مقدمات داخلی و بین المللی می تواند 
به بهبود آمارهای تجارت خارجی کشــور منجر شود.به گزارش ایسنا، گزارش اخیر 
اتاق بازرگانی تهران نشــان می دهد که با وجود مثبت شدن آمار تجاری بسیاری از 
کشورها در ســه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۱، ایران در این فصل نیز نتوانسته تجارت 
خود را مثبت کند.در بهار امسال یعنی فصل دوم سال ۲۰۲۱ اما آمارها نشان می دهد 

که میزان صادرات ایران حدودا ۶۸ درصد افزایش یافته است.

وزیر کار تاکید کرد؛
اشتغالزایی ۱.۸ میلیونی توسط تعاونی ها

وزیر کار ضمن تاکید بر لزوم توجه نهادینه به وجود بیش از ۹۷ هزار تعاونی 
و ایجاد یک میلیون و ۸۰۰ هزار شــغل مستقیم، گفت: امید است در دولت 
سیزدهم از این ظرفیت به نیکویی استفاده شود.به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در پیامی به 
مناســبت روز جهانی تعاون بر لزوم توجه نهادینه به وجود بیش از ۹۷ هزار 
تعاونی و ایجاد بالغ بر یک میلیون و هشــتصد هزار شــغل مستقیم توسط 
تعاونی های ایرانی تاکید کرده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این 
پیام آورده اســت: روز جهانی تعاون، فرصت مغتنمی برای بازگویی جایگاه 
برجســته الگوی بین المللی تعاون و نظام کســب و کارهای تعاونی و نقش 
ویژه آنها در مردمی ســازی اقتصاد، ساماندهی و سازماندهی نیروی انسانی 
مهارت آموخته و کارآزموده کارآفرین یا جویای کار در راستای پاسخگویی 
به نیازهای مشترک از طریق تجمیع دارایی های کوچک و سرمایه های خرد 
با رویکرد توانمندسازی جوامع محلی است.شریعتمداری در این پیام ضمن 
گرامیداشت روز جهانی تعاون و آرزوی توفیقات مستمر و مداوم برای تعاون 
گران کارآفرین و مروجان فرهنگ یاریگری اقتصادی و کارآفرینی جمعی، در 
توصیف قابلیت ها و فرصت های ایجاد شده توسط تعاونی ها در جهان به ایجاد 
اشتغال مولد و پایدار برای بیش از ۲۸۰ میلیون نفر، نقش آفرینی محسوس 
و ملموس کسب و کارهای تعاونی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای 
توســعه یافته، توجه نهادینه به وجود بیش از ۹۷ هزار تعاونی و ایجاد بالغ 
بر یک میلیون و هشــتصد هزار شغل مستقیم توســط تعاونی های ایرانی 
اشــاره می کند.وی در خصوص هویت و ماهیت تعاونی ها در ایران و جهان، 
خاطرنشــان می کند: تعاونی ها، الگویی برای متشــکل سازی سرمایه های 
انســانی و پاسخگویی به نیازهای مشترک با استفاده بهینه از آورده های در 
اختیار با رویکرد توجه بنیادین به توســعه پایدار، صیانت از محیط زیست، 
تعهد به انجام مســئولیت های اجتماعی و تقیــد به اخالق حرفه ای قلمداد 
می شوند.به گفته شریعتمداری، کارکردهای اجتماعی و اقتصادی تعاونی ها 
برای مبارزه علمی با پاندمی کویید ۱۹، تالش خســتگی  ناپذیر تعاون گران 
برای کاســتن آالم کرونا زدگان و پیشــگیری از گسترش ویروس منحوس 
کرونــا در محیط های کار و تولید، نمونه هایــی از رفتارهای مدنی پذیرفته 
شــده تعاونی ها در ایران و جهان در ۱۹ ماه اخیر است.شریعتمداری، نظام 
دموکراتیک اداره کســب و کارهای تعاونــی و رعایت اصل بین المللی »هر 
عضو، یک رأی« و وجود شفافیت در همه فرایندهای کسب و کارهای تعاونی 
در بســتر فضای خود نظارتی تعاونی ها )نظارت اعضا بر عملکرد هیأت های 
مدیره و وجود بازرس تعاونی و ســایر ســازوکارهای نظارتی درون تعاونی( 
را از دیگــر ویژگی های ممتاز تعاونی ها به شــمار می آورد.وزیر تعاون کار و 
رفاه اجتماعی تصریح می کند: خوشبختانه در ایران نیز پس از ایجاد سامانه 
جامع و هوشمند بخش تعاونی کشــور، اقدامات منحصر به فرد و ستایش 
برانگیزی برای ایجاد دولت الکترونیک و شــفافیت روز افزون در تعاونی ها 

فراهم شده است.

رئیس سازمان بورس خبر داد
 واریز بخش دوم سود سهام عدالت

 تا آخر هفته
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از واریز بخش دوم سود سهام عدالت سال 
۱۳۹۸ تا پایان هفته جاری خبر داد.محمدعلی دهقان دهنوی در گفت و گو 
با ایسنا، درمورد اینکه قرار بود نام اسامی شرکت هایی که سود سهام عدالت 
را به حســاب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نکرده بودند تا پایان هفته 
قبل اعالم شود، اما این اتفاق نیفتاده است، توضیح داد: هنوز به جمع بندی 
برای اسامی نرسیده ایم، اما تا آخر این هفته هم اسامی اعالم می شود و هم 
سود به حساب مشموالن واریز خواهد شد.وی درمورد اینکه وزیر اقتصاد زمان 
واریز سود را عید قربان اعالم کرده بود نیز توضیح داد: وزیر اعالم کرده بود که 
بخش دوم سود تا عید قربان واریز می شود، بنابراین اگر جمع بندی تمام شود 
تا اخر هفته جاری، ســود واریز خواهد شد.بر اساس این گزارش، سود سهام 
عدالت ســالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ طی یک مرحله به حساب مشموالن سهام 
عدالت واریز شد اما سود سال ۱۳۹۸ سرنوشت دیگری داشت و قرار شد طی 
دو مرحله به حساب سهامداران واریز شود.در این راستا، مرحله نخست سود 
در ۲۸ اسفند سال گذشته واریز شد و مشموالن ۵۰ درصد سود سهام خود 
را دریافت کردند. پس از آن وعده های مختلفی برای واریز بخش دوم ســود 

از سوی مسئوالن مختلف داده  شد اما تا کنون این امر محقق نشده است.

شاکری: 
 شاهد تکرار سیکل معیوبی در افزایش 

نرخ بلیت هواپیما هستیم
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: ایرالین ها نمی توانند 
به صورت ســرخود قیمت بلیت را افزایش دهند بلکــه هرگونه افزایش قیمت باید بر 
اساس دستورالعمل و مصوبات باشد.اقبال شاکری، با اشاره به افزایش غیرقانونی قیمت 
بلیت هواپیما، بیان کرد: پس از افزایش غیرقانونی بلیت هواپیما کمیسیون عمران به 
این موضوع ورود کرد و جلســه ای را با رییس ســازمان هواپیمایی کشور و مسئوالن 
ایرالین ها برگزار کرد. به دنبال آن ســازمان هواپیمایی دستورالعملی را صادر کرد که 
اگر ایرالین ها قیمت خــود را به نرخ مصوب باز نگردانند به تعزیرات معرفی خواهند 
شد.وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه ما شاهد تکرار سیکل معیوبی هستیم که ایرالین 
ها به طور سرخود قیمت بلیت را افزایش می دهند و بعد مجلس و سازمان هواپیمایی 
ورود می کنند و با فشار قیمت را کمی کاهش می دهند اما در این میان سود زیادی 
نصیب ایرالین ها می شود.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
ما با افزایش قیمت بلیت مخالف نیستیم بلکه افزایش قیمت باید بر اساس دستورالعمل 
و مصوبات باشد. اما نمی توان به صورت سرخود در این زمینه عمل شود و فشار زیادی 
به مردم وارد کرد.شاکری در پایان تاکید کرد: مقرر شد تا سازمان هواپیمایی با ایرالین 
هایی که قیمت خود را به نرخ قبلی کاهش ندادند و همچنان قیمت را باال نگه داشته 

اند، محکم برخورد کند. مجلس نیز این موضوع را دنبال خواهد کرد.

یک مقام مسئول خبر داد؛
 افزایش ساعات کاری ادارات مالیاتی

 تا ۱۵تیرماه
رییس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور از افزایش ساعات کاری ادارات 
مالیاتی سراســر کشــور تا ۱۵ تیرماه ســال جاری خبر داد.به گزارش 
اقتصادآنالین، امیدعلی پارسا با اشــاره به تمدید مهلت ارایه اظهارنامه 
مالیاتی اشخاص حقیقی )صاحبان مشاغل( بر مبنای مصوبات ستاد ملی 
مدیریت کرونا تا ۱۵ تیرماه اظهار داشت: با توجه به اینکه ایام پایانی موعد 
ارایه اظهارنامه مالیاتی با بیشترین حجم مراجعات مؤدیان و درخواست 
آنان برای دریافت خدمات مختلف از ادارات امور مالیاتی همراه اســت، 
افزایش ساعات کاری ادارات امور مالیاتی سراسر کشور با رعایت مصوبات 
ســتاد ملی مقابله با کرونا و پروتکل های بهداشــتی تا ساعت ۱۹ ابالغ 
می گردد.وی افزود: براساس بخشــنامه ابالغی، به منظور ارائه خدمات 
مطلوب به مؤدیان محتــرم مالیاتی برای انجام تکالیف قانونی مرتبط با 
تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۹۹ به ویژه نحوه 
بکارگیری از دســتورالعمل موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های 
مستقیم، ســاعات کاری ادارات کل امور مالیاتی در سراسر کشور از روز 
یکشنبه ۱۳ تیرماه تا روز سه شنبه ۱۵ تیرماه از اول وقت اداری تا ساعت 

۱۹ می باشد.



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 14 تیر 1400  24 ذی القعده 1442  5 جوالی 2021نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4673 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

در نشست خبری مدیر عامل توانیر مطرح شدگزیده خبر

پاسخمسئوالنبهعلتخاموشیهایبیموقع
مدیرعامل توانیر در پاســخ به علت خاموشی های بی موقع و بدون برنامه و غیر مطابق 
با جداول ارائه شــده اظهار کرد: برای تمام استان ها سقف مصرف تعیین شده و الزام 
کرده ایم که اســتان ها این سقف را رعایت کنند اما اگر میزان مصرف از سقف تعیین 
شــده افزایش یابد احتمال وقوع خاموشــی وجود دارد و تمام تالش ما این است که 
خاموشــی اتفاق نیفتد اما اگر خاموشی اتفاق افتاد براساس جداول زمانبدی باشد.به 
گزارش ایســنا، محمدحسن متولی زاده دیروز در نشســتی خبری در پاسخ به سوال 
ایسنا که آیا حق مردم نیســت که از زمان خاموشی ها اطالع یابد و چرا خاموشی ها 
مطابق جداول اعمال نمی شود، گفت: در دو روز اخیر به دلیل گرمای هوا شاهد ایجاد 
مشکالتی در شبکه بودیم و قرار است که جداول خاموشی مطابق با آنچه اتفاق می افتد 
باشد.وی با بیان این که امسال گرمای بسیار شدید باعث شد تا مصرف برق افزایش یابد 
و این افزایش در ابعاد مختلفی صورت گرفته است، اظهار کرد: حدود ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ 
مگاوات مصرف چاه های کشــاورزی است مساله ی بعدی دستگاه های سرمایشی بوده 
که بســیار زودتر از موعد وارد مدار شدند و ۴۰ درصد از مصارف را به خود اختصاص 
دادند.مدیرعامــل توانیر اضافه کرد: اگر پیک را ۶۰ هزار مگاوات در نظر بگیریم حجم 
زیادی از ســوی وسائل سرمایشی به این بخش اختصاص یافته است. همچنین مراکز 
استخراج رمزارز نیز که حجم آن بسیار گسترش یافته ۲۰۰۰ مگاوات از میزان مصرف 
را شامل می شود.متولی زاده با اشاره به دلیل رشد ۲۰ درصدی مصرف برق گفت: علت 

این مساله گرمای زودرس، افزایش مصرف برق و نبود نیروگاه های برق آبی است.

اصالح قیمت برق راه حل اصلی
وی با بیان این که تمام دنیا مساله عرضه و تقاضا را به ویژه در بخش برق با قیمت حل 
کردند، تصریح کرد: به دلیل سیاست هایی که از سالیان گذشته وجود داشته قادر به 
افزایش قیمت برق نیستیم و اکنون ارزان ترین برق را داریم و در طول صنعت برق این 
تنها زمانی است که ارزان ترین قیمت برق عرضه می شود که همین موضوع باعث شده 
انگیزه الزم برای مصرف بهینه وجود نداشته باشد.مدیرعامل توانیر ادامه داد: بعضا این 
سوال مطرح می شود که آیا اعمال خاموشی ها از قبل قابل پیش بینی بوده یا خیر که 
باید گفت این شرایط قابل پیش بینی نبود چرا که این میزان گرمای شدید و عوامل 
مصرف زیاد که رمزارزها یکی از آنها هستند شرایط را برای ما بسیار دشوار کرد عالوه 
براین برق ارزان موجب شــده که افراد تجهیزات استخراج رمزارز را به صورت قاچاق 

وارد کشور و منجر به افزایش برق شوند.

چرا از توسعه تجدید پذیرها جا ماندیم
وی در پاســخ به ســوالی در خصوص این که چرا صنعت برق اقدام به توسعه تجدید 
پذیرها نکرده و این موضوع را به عنوان یک راه حل اساسی برای خود در نظر نگرفته 
است، اظهار کرد: قطعا توسعه انرژی تجدید پذیر یک راه حل اساسی و متناسب است 
اما توسعه تجد پذیرها رابطه متقابلی با تامین خواسته سرمایه گذاران در داخل کشور 
دارد. در ایران تمام کسانی که عالقه مند به فعالیت در این حوزه بودند به دنبال یک 

خریدار به اسم دولت اند که عمال این مساله برای ما قابل حل نبوده و نیست.

200 هزار میلیارد تومان برای احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه  
وی بــا بیان این که برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیــروگاه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
پول الزم اســت، گفــت: این میزان برای صنعت برق مقدور نیســت و این در حالی 
است که اگر مشترکان دما روی ۲۵ و ۲۶ تنظیم کنند بیش از ۴۰۰۰ مگاوات میزان 
مصرف برق کاهش می یابد.متولی زاده اضافه کرد: ایران از نظر توان فنی و مهندســی 
هیچ مشکلی ندارد و اگر منابع مالی فراهم شود می تواند نیروگاه احداث کند اما نیز 
باید به این مساله توجه کرد که با مدیریت مصرف نیز می توان مصرف را کاهش داد.

مدیرعامل توانیر با بیان این که برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا برنامه های متعددی 
را در نظر گرفته ایم که یکی از آنها تغییر ســاعت کاری بوده که البته این مســاله در 
اختیار اســتانداران است، گفت: حتی تعطیالت ادارات در برخی استان ها به ویژه در 
اســتان خوزستان در چند روز گذشــته اتفاق افتاد اما بخش عمده و اصلی موضوع 
همکاری صنایع و کشاورزان است که این موضوع را با جابه جایی بار مدیریت می کنیم.

وی اضافه کرد: تاکید ما این است که صنایعی که امکان جابه جایی بار دارند امتیازات 
و مشــوق هایی را برای آنها در نظر بگیریم که این کار انجام شــده و این پاداش ها به 

آنها پرداخت می شود.

دو هفته گرم را پیش رو داریم
متولی زاده تصریح کرد: دو هفته گرم را پیش رو داریم و اگر نتوانیم خاموشــی ها را 
کنترل کنیم، جداول را بازرسانی خواهیم کرد و براساس آن جداول یک نوبت در روز 
برای مشترکان خاموشی اعمال خواهیم کرد.مدیرعامل توانیر اظهار کرد: اعتقاد ما بر 
این اســت که ما به عنوان دولت نیروگاه هایی که مدیریت می کنیم تمرکز آنها روی 
تامین برق برای مردم باشند و صنایع بزرگ خودشان تولید برق کنند در حال حاضر 
امکان این مساله را فراهم کرده ایم و امیدواریم به زودی بتوانیم خبر خوبی را در این 

حوزه بدهیم و صنایع بزرگ بتواند بخش نیاز بزرگ خود را تامین کند.

شرایط برق در یک ماه آینده اضطراری است
مدیرعامل توانیر اظهار کرد: حدود یک ماه آینده شرایط اضطراری است و امید می رود 
با کمک مردم از این شرایط عبور کنیم. متولی زاده با اشاره به اینکه امسال بارها اعالم 
شد سال ۱۴۰۰ از چند جهت سالی استثنایی است، گفت: گرمای بی سابقه در ایران 
و اغلب کشــورهای جهان عامل اصلی رشــد مصرف برق بود.وی اضافه کرد: به ازای 
هر یک درجه افزایش دما حدود ۱۵۰۰ مگاوات به مصرف برق کشور اضافه می شود. 
در ایران به ویژه که ۴۰ درصد مصرف برق صرف وســایل سرمایشی می شود؛ این از 
اهمیت بســیار زیادی برخوردار است.متولی زاده گفت: در اغلب کشورهای دنیا گرما 
مساله ای جدی است، حتی در برخی کشورهای پیشرفته جهان هم منجر به آسیب و 
تلفات انسانی شده است.مدیرعامل توانیر اظهار کرد: مسئله بعدی ما برای روزهای آتی 
است که گرمای شدیدتری در تمام نقاط کشور اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراین، حساسیت 
این هفته و هفته آتی بیشتر است و باید توجه دقیق تری صورت گیرد.متولی زاده ادامه 
داد: مساله دیگر بحث خشکسالی است که در ۵۰ سال گذشته بی سابقه بوده و عمال 

هم منجر به افزایش مصرف در بخش کشــاورزی و هم منجر به کاهش ذخیره آب 
نیروگاه های برق آبی و کاهش تولید این نیروگاه ها شده است.وی افزود: ما از یک طرف 
با افزایش مصرف و از طرف دیگر با کاهش تولید نیروگاه ها مواجه هستیم.مدیرعامل 
توانیر گفت: در اینجا نیاز به همکاری مردم و مشــترکان اهمیت بسیار زیادی دارد؛ 
خوشــبختانه در ۴۰ تا ۴۵ روز گذشته با وجود شرایط سختی که پشت سر گذاشته 
شــد، با همکاری مشترکان بزرگ اعم از صنایع، کشاورزان، مصوبات هیئت وزیران و 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بدون اعمال خاموشی عبور کردیم، اما در روزهای 
اخیر به دلیل موج گرما این مسئله اهمیت بیشتری پیدا کرده و همکاری مردم بیش 
از گذشته مورد درخواست است و کمک رسانه ها می تواند مشارکت مردم را جلب کند.

وی ادامه داد: حتی در خود آمریکا هم هشدارهایی برای قطعی برق و کاهش مصرف 
به مردم داده شده است.

کشف 1۹6 هزار و 233 دستگاه ماینر
همچنین مصطفی رجبی مشــهدی – ســخنگوی صنعت برق – در این نشست در 
خصوص رمزارزها اظهار کرد: تعداد ماینرهای کشف و جمع آوری شده تاکنون ۱۹۶ 
هزار و ۲۳۳ دســتگاه بوده که توان برق مصرفی این تعداد ۵۷۰ مگاوات تخمین زده 
شــده است و با کشف اینها توانســته ایم این میزان را از شبکه جدا کنیم. همچنین 
فعالیت کلیه رمزارزهای مجاز متوقف شــده و در زمان آتی که محدودیت ها برطرف 
شود ماینرهای مجاز می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.به گفته وی در حال حاضر 
مطالبات ما از دولت بیش از ۵۱ میلیارد تومان است که اگر می توانستیم آن را دریافت 
کنیم شــرکت های خصوصی می توانســتند مطالبات خود را دریافت کنند و انگیزه 
برای ســرمایه گذاری در این صنعت افزایش می یافت. اما در حال حاضر نیز براساس 
پیش بینی ها می توانیم مطالبات مان را از طریق بودجه داشــته باشیم و این موضوع 
به افزایش ســرمایه گذاری کمک خواهد کرد.به گفته سخنگوی صنعت برق از پیک 
گذشته تاکنون ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه ساخته یا به توان نیروگاه ها اضافه شده است 
و محدودیت های موجود مربوط به کمبود نیروگاه های برق آبی است.وی در خصوص 
خاموشــی ها نیز گفت: در صورتی که میزان محدودیت در تولید و میزان مصرف از 
قبل مشخص باشد می توان برای آن جداول خاموشی برنامه ریزی شده در نظر گرفت 
اما زمانی که خاموشــی به دلیل نقص یا مشــکل فنی در شبکه که بیشتر با حوادث 
ناخواســته و عملکرد رله های حفاظتی و به منظور حفظ پایداری شبکه رخ می دهد 
امکان اطالع رســانی وجود ندارد.رجبی مشهدی در خصوص طرح تعویض کولرهای 

گازی فرسوده نیز گفت: این طرح در سال گذشته به تصویب شورای اقتصاد رسید.

چرا برخی استان ها بیش از 5 ساعت قطع برق دارند
ســخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سوال که برخی استان ها بیش از پنج ساعت 
قطع برق برای یک مشترک اعمال می شود، گفت: اگر خاموشی ها بر اثر وقوع حادثه 
نباشد آن را از قبل اطالع می دهیم اما اگر خاموشی به دلیل وقوع حادثه صورت بگیرد 

امکان اطالع رسانی وجود ندارد.

مدیرعامل برق غرب مازندران:
مزارع بیت کوین ۹ میلیون کیلووات ساعت 

انرژی در مازندران مصرف کردند
مدیرعامل شــرکت توزیع برق غرب مازندران گفت: 
۱۱۴ مزرعــه رمز ارز غیرمجــاز ۹ میلیون کیلووات 
ســاعت انرژی را در استان مصرف کردند. کیوان فرح 
زاد با اشــاره به خسارت های ناشی از رمزارزها اظهار 
داشــت: در مازندران ۴۹ هزار دستگاه ترانسفورماتور 
نصب شده که باید توســط شرکت برق پایش و رصد شود.وی با عنوان اینکه 
پایش شبکه به صورت مستمر انجام می شود، افزود: برای تامین برق رمز ارزها 
باید برق ۱۲ تا ۱۳ هزار خانه در طول ســال قطع شود، خسارت این دستگاه 
ها به شــبکه برق باال است.وی افزود: در حال حاضر برخی افراد از شبکه، برق 
را غیرمجاز دریافت می کنند و بار شــبکه را افزایش می دهند.فرح زاد با بیان 
اینکه برای تولید هر مگاوات برق به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، 
گفت: امسال ۱۱۴ مزرعه غیرمجاز بیت کوئین در استان شناسایی شده است.

مدیرعامل برق غرب مازندران یادآور شــد: برای شناســایی و مقابله با پدیده 
رمزارز غیرمجاز باید برنامه ریزی و همکاری کرد زیر تامین انرژی برای نیروگاه 

ها بسیار مشکل خواهد بود .

شرکت توزیع برق اصفهان در آزمون سراسری نمره قبولی گرفت
برق رسانی پایدار در تمام حوزه های 

امتحانی کنکور سراسری محقق شد
حمید رضا آقایی معاون بهره برداری شرکت توزیع برق اصفهان از برق پایدار و 
مطمئن در روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه ،جمعه و شنبه ۹ تا ۱۲ تیرماه برای  
برگزاری کنکور در ۴۶ حــوزه امتحانی خبر داد و گفت : تمهیدات الزم برای 
تامین برق مطمئن و پایدار همه حوزه های امتحانی آزمون سراســری ورود به 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی صورت گرفته است و سعی شده است که 
هیچ کدام از حوزه ها با مشکل برق مواجه نشوند وی به برنامه ها و تمهیدات 
صورت گرفته پرداخت و  در ادامه گفت : بازدید از محل های برگزاری آزمون 
و مســیر تغذیه حوزه ها در روزهای قبل از آزمون را از برنامه های این شرکت 
مطرح کرد .وی تصریح کرد : کنترل و پایش شبکه و  آماده به کار بودن مولد 
های اضطرای  که از قبل بررسی شده اند و همچنین اعزام گروهها به مناطق 
مختلف برگزاری آزمون ها از برنامه های این شــرکت می باشد وی گفت در 
مانوری که نزدیک به یک ماه گذشــته برگزار شد دیزل های دانشگاه اصفهان 
در مدار قرار گرفت که این امر پشــتیبانی مناسبی برای برگزاری کنکور را به 
همراه داشته است آقایی ابراز داشت  همه نیروها با حفظ نظم و انضباط همواره 
تمامی موازین ایمنی و شیوه نامه های بهداشتی را رعایت خواهند کرد و با توجه 
به حساسیت های مورد نظر، تمام تالش ما بر این است که هیچگونه مشکلی 

برای تأمین برق حوزه های آزمون به وجود نیاید.

اردبیلی ها  760 میلیون متر 
 مکعب گاز در سالجاری

 مصرف کردند
مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اردبیل از مصرف ۷۶۲ 
میلیومن متر مکعب گاز طبیعی طی سالجاری در اردبیل 
خبرداد.مدیرعامل شــرکت گاز استان اردبیل از مصرف 
۷۶۲ میلیون متر مکعب گاز طبیعي طي ۳ ماهه ابتدایی 
ســالجاری در اســتان خبر داد و گفت: مصرف گاز در 
اســتان در سال های اخیر با توجه به توسعه شبکه گاز و 
جذب مشترکین جدید ، افزایش داشته و هرسال نیز به 
میزان مصرف به ویژه در فصول سرد سال افزوده می شود 
که این مهم بایســتی با ارایه الگوهــای بهینه مصرف، 
فرهنگسازی استفاده ایمن از گاز طبیعی ، مدیریت شود 
تا بتوانیم بنحو احســن از فرصت ایجاد شده در راستای 
تحقق شعار ســال جدید بهره بگیریم.به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر 
عامل این شــرکت با بیان اینکه در ۳ ماهه ابتدایی سال 
۱۴۰۰ در بخش هاي خانگي، تجاري و صنعتي اســتان 
۷۶۲ میلیون مترمکعب گاز مصرف شــده، افزود: از کل 
گاز مصرف شــده در اســتان، ۳۶۶ میلیون متر مکعب 
مربــوط به مصرف خانگی و صنعتی و ۳۹۶ میلیون متر 
مکعب گاز نیز از ســوی نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل 

مصرف شده است.

با توجه به گرمای هوا؛
سرپرست شرکت توزیع برق 

مازندران خواستار صرفه جویی 
در مصرف برق شد

شرکت توزیع برق مازندران از شهروندان خواست با توجه 
به گرمای هوا، در مصرف برق صرفه جویی کنند.سرپرست 
شرکت توزیع برق مازندران گفت: به علت کاهش نزوالت 
آســمانی ۴۷ درصد از آب پشت سد های استان کاهش 
یافته است و نیروگاه های برق آبی نیز نمی توانند با تمام 
ظرفیت تولید داشته باشند.حســینی کارنامی افزود: به 
دلیل گرمای زودرس، اســتفاده کشــاورزان از چاه های 
کشاورزی و استفاده از رمز ارز ها سبب شد تا مصرف برق 
بیشتر از تولید در استان باشد.وی بر صرفه جویی برق در 
ســاعت اوج مصرف تاکید کرد و گفت: ساعت ۱۲ تا ۱۶ 
روز و ساعت ۲۰ تا ۲۳ شب، اوج مصرف برق در مازندران 
است.حسینی کارنامی از شهروندان خواست در استفاده از 
لوازم خانگی پرمصرف مثل اتو، لباس شویی و ظرفشویی 
در این زمان های اعالم شده پرهیز کنند.سرپرست شرکت 
توزیع برق مازندران گفت: مشترکان در این مدت کولر و 
اســپیلت را در دمای ۲۴ تا ۲۶ درجه که دمای آسایش 
بدن را تامین خواهد کرد تنظیــم کنند.وی از کارکنان 
ادارات، بانک ها، موسســات و نهاد ها خواست، استفاده از 

نور طبیعی را در دستور کار قرار دهند.
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گزیده خبر  به ارزش 120 میلیون دالر

قاچاق۹۲درصدموبایلوارههای
رجیستری تبلت که مقرر بود پس از موبایل اجرایی شود، در حالی 
تا کنون به تعویق افتاده که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و 
لــوازم جانبی اعالم کرد از ابتدای ســال ۱۴۰۰، تعداد ۹۰۰هزار 
موبایل واره به ارزش ۱۲۰ میلیون دالر در شــبکه ارتباطی کشور 
فعال شــده که ۹۲ درصد آن به صورت قاچاق وارد کشــور شده 
است.به گزارش ایسنا، طرح سامانه شناسایی گوشی تلفن همراه 
و تجهیزات دارای سیم کارت به عنوان طرح رجیستری شناخته 
می شود. با اجرای طرح رجیستری، صرفا گوشی هایی که از مبادی 
قانونی وارد کشور شده اند، در شبکه اپراتوری کشور فعال خواهند 
شد. این طرح از ســال ۱3۹6 با آیفون آغاز شد و سپس تمامی 
برندهای گوشی تلفن همراه موجود در بازار ایران را در بر گرفت 
و موجب حذف واردات گوشی های قاچاق و افزایش واردات قانونی 
گوشی و تجهیزات دارای سیم کارت شد.با توجه به هدف اجرای 
رجیستری برای تمامی تجهیزات سیم کارت خور، مقرر بود پس از 
گوشی های موبایل نوبت به سایر دستگاه ها برسد. درواقع مقرر بود 
اجرای طرح رجیســتری، در دو فاز ساماندهی گوشی های تلفن 
همراه و ســاماندهی تبلت ها اجرایی شــود، اما وزارت ارتباطات 
درباره علت عدم اجرایی رجیستری برای تبلت ها عنوان کرده بود 
که اگرچه آمادگی کامل در حوزه فنی دارد اما مالحظاتی در حوزه 

بازار وجود دارد که اجرای آن را تعویق انداخته است.
چندی پیش انجمــن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی 
درباره تاخیر در اجرایی شــدن رجیستری برای تبلت گفته بود 
بیش از ۸۰ درصد از تبلت مورد نیاز کشــور به صورت غیررسمی 
و از طریق قاچاق وارد می شــود و طرح رجیســتری هم برایش 

اجباری نیســت. درواقع با توجه به اینکه رجیستری برای تبلت 
انجام نمی شــود، بازار قاچاق این کاال رونق دارد و برای بازرگانان 
هم صرفه اقتصادی ندارد که با کاالهای آنها رقابت کنند.همچنین 

انجمن واردکننــدگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به تازگی نیز 
اعالم کرد که از ابتدای ســال ۱۴۰۰ تا ۹ تیــر تعداد ۹۰۰هزار 
موبایل واره به ارزش ۱۲۰ میلیون دالر در شــبکه ارتباطی کشور 

فعال شــده که ۹۲ درصد آن به صورت قاچاق وارد کشــور شده 
است.این در حالی اســت که با آغاز فاز جدید رجیستری و پس 
از رجیســتری ســاعت های هوشمند از روز گذشــته و دستگاه 
بارکداســکنر و مبّدل تلفن ثابت به سیار ســیم کارت خور از ۱۹ 
تیرماه، مقرر شــده تبلــت برند لنوو از تاریخ ۲6 تیرماه و ســایر 
تبلت ها از دوم مرداد ماه به شرط هماهنگی ها و تصمیمات مرتبط 
با دستگاه های سیاســت گذار و تصمیم گیر ارزی به محض ورود 
مسافران به کشور مشمول رجیســتر  شوند.همچنین اعالم شد 
افرادی که دارای این دستگاه ها هستند، باید تا قبل از تاریخ های 
تعیین شده، ســیم کارت خود را در داخل دستگاه قرار داده و آن 
را روشــن کرده و نسبت به برقراری تماس و ارسال پیامک اقدام 
کنند و از سرویس گرفتن دستگاه خود تا قبل از زمان بندی های 
اعالم شده مطمئن شوند و سرویس گرفتن از دستگاه را به روز و 
ساعات پایانی اجرای طرح رجیستری موکول نکنند، زیرا ممکن 
است در آن ایام و ساعات، با افزایش حجم بار شبکه مواجه شده 
و امکان انجام مراحل رجیستری فراهم نشود.حال باید دید آیا این 
بار هم بنا به مالحظاتی که پیش از این عنوان شــده بود، باز هم 
رجیستری تبلت ها به تعویق می افتد و یا عزم دستگاه های مسوول 
برای برچیدن بســاط قاچاق این کاال که در سال جاری به بیش 
از ۹۲ درصد هم رســیده جدی است و این بار، رجیستری تبلت 
هم مانند رجیسری گوشــی اجرایی شده و همانطور که انجمن 
واردکننــدگان موبایل بارها عنوان کرده که رجیســتری، قاچاق 
گوشی را به نزدیک صفر رســانده، این اتفاق برای تبلت هم رخ 

خواهد داد.

اطالعیه اتاق اصناف ایران: 
تنها گروه شغلی یک در شهرهای قرمز امکان 

فعالیت دارند
اتاق اصناف ایران در پی افزایش ابتال و موج پنجم شیوع کرونا و بر اساس آخرین 
مصوبات ســتاد ملی کرونا طی اطالعیه ای اعالم کرد: تنها گروه شــغلی یک در 
شــهرهای قرمز امکان فعالیت دارند و فعالیت مشــاغل گروه های ۲ ، 3 و ۴ در 
شهرهای قرمز ممنوع می باشد.در این راستا از خانواده بزرگ اصناف کشور انتظار 
می رود تا با افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی در رعایت پروتکل های بهداشتی 
و افزایش آن به سطح بیش از ۹۰ درصد، موجب قطع زنجیره انتقال این ویروس 
منحوس در جامعه گردند. بدیهی است اتاقها و اتحادیه های صنفی نیز با تشدید 
بازرســی، نظارت و برخورد قاطع با واحدهــای اندک خاطی موجب ضمانت در 
اجرای بیش از پیش رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی خواهند بود.

فهرست مشاغل گروه یک:
۱- کارخانه ها و کارگاه های تولیدی، مراکز صنعتی و معدنی، کشاورزی، شیالت، 

کشتارگاه، انبار و سردخانه عمومی
۲- مراکز زیر ســاختی و حیاتی، مراکز تامیــن و توزیع آب، برق، گاز، مدیریت 
پســماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه و تهویه هوا، پاالیشــگاه ها و جایگاه 

های سوخت
3- حمل و نقل عمومی کاال و مســافر برون شهری شامل ریلی، هوایی، جاده ای 

و دریایی.
۴- کرایه خودرو بدون راننده، پارکینگ عمومی

۵- مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی
6- فروشگاه های مواد غذایی، زنجیره ای، سوپرمارکت ها، میوه فروشی ها و سبزی 

فروشی ها، میادین میوه و تره بار
۷- مراکز تولید، نگهداری، توزیع و فروش محصوالت پروتئینی و خدمات وابسته
۸- مراکز تولید و عرضه فرآورده های لبنی و نانوایی )تولید فراورده های نانوایی(

۹- مراکز بهداشــتی، درمانی، اورژانس و تامین آمبوالنس دولتی و خصوصی و 
مشاغل مشابه

۱۰- داروخانه ها، مراکز و فروشــگاه های دامپزشــکی، پخــش دارو، عطاری و 
داروهای سنتی و بذر

۱۱- مراکــز تهیه، تولید و طبخ مواد غذایــی و خوراکی آماده و صرفا بیرون بر 
)شامل تمام گروه های غذایی سرد، گرم، آشامیدنی، بستنی و آبمیوه، خشکبار، 

شیرینی و مشاغل مشابه(
۱۲- خدمات اپراتورهای ارتباطی، خدمات الکترونیک و فعالیت های پستی

۱3- شرکت های خدمات اینترنتی )اعم از تامین کنندگان اینترنت، فروشگاه های 
اینترنتی و شرکت  های خدماتی مبتنی بر اینترنت(
۱۴- رسانه های مکتوب و بر خط و مشاغل مشابه

۱۵- مراکز نگهداری خدماتی سالمندان، معلوالن، جانبازان، مراکز توان بخشی 
و مراقبتی و آسایشگاه ها

۱6- تعمیرگاه های انواع خودرو، لوازم خانگی، الکتریکی، الکترونیکی، کامپیوتر، 
تاسیساتی، کلیه خدمات فنی و کارواش

۱۷- فروشــگاه های انواع قطعات، لوازم یدکی، الکتریکی، الکترونیکی، صیادی، 
کشاورزی و تاسیساتی و سایر ملزومات مورد نیاز تولید

۱۸- فروشــگاه های انواع مصالح ساختمانی از قبیل گچ، سیمان، سرامیک، لوله 
و اتصاالت(، محصوالت فوالدی )آهن و آلومینیوم( و پاســاژهای تخصصی نظیر 
الستیک، قطعات یدکی، آهن آالت، کامپیوتر )به استثناء پوشاک، کیف، کفش 

و موبایل( و آهن آالت
۱۹- کارگاه های صنعتی و ساختمانی )مانند جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن(

۲۰- چاپخانــه ها،لیتوگــراف، تایپ و تکثیر و دفاتر فنــی مرتبط، دفاتر آگهی 
تبلیغاتی، فروشندگان کاغد و مقوا

۲۱- خشکشویی ها
۲۲- مراکز فروش عینک های طبی

۲3- فروش گل و گیاه تزیینی و طبیعی
۲۴- فروشگاه های لوازم ایمنی و آتش نشانی

۲۵- سینما خودر/ تئاتر خودرو
۲6- مراکز اقامتی )شامل هتل، متل، مهمان پذیر، پانسیون و مشاغل مشابه(

۲۷- فروشگاه های مواد شیمیایی با کاربرد صنعتی و کشاورزی
۲۸- فعالیت تیم های ملی و لیگ های وابسته در رشته های مختلف
۲۹- غذا و ملزومات حیوانات خانگی، ملزومات و تجهیزات دامپزشکی

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تبریز عنوان کرد؛
 بازار عراق فرصت مناسب برای افزایش 

صادرات تجار ایرانی
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز: رییس کمیسیون 
کشــاورزی اتاق بازرگانی تبریز با بیــان اینکه بازار 
عراق فرصت و زمینه مناسبی را برای افزایش تولید و 
صادرات تجار ایرانی به این کشور فراهم کرده است، 
گفت: برای نفوذ بیشــتر به این بازار نیازمند حمایت 

دولت و رفع موانع داخلی و رقبای خارجی هستیم.به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، قاســم قویدل، در جلسه کمیسیون کشــاورزی، صنایع غذایی، آب و 
محیط زیســت اتاق بازرگانی تبریز با موضوع »بررسی موانع توسعه صادرات 
محصوالت غذایی و کشــاورزی به کشور عراق« با اشاره به اهمیت و ویژگی 
هــای بازار عراق افزود: عراق از لحاظ سیاســی و مذهبی ارتباط زیادی با ما 
دارد و با وجود اینکه بازار این کشور رقبای سرسختی دارد باید از فرصت بازار 
این کشــور نهایت بهره را برای افزایش تولید و صادرات برد. وی با تاکید بر 
اینکه صادرکننده قبل از صادرات خود باید بازار هدف را مطالعه و با سفارت 
کشــورمان در بازار هدف ارتباط داشته باشد، اظهار داشت: علت توفیق تجار 
ترکیه، حمایت هرچه بیشتر دولت این کشور از تجارشان است و در کشور ما 
نیز باید اطمینان الزم برای صادرکننده ایجاد شود. قویدل، ادامه داد: صادرات 
و تولید جدا از هم نبوده بلکه این دو حلقه های بهم پیوسته هستند و مبادله 
کاال بیــن تجار می تواند در تقویت همکاری های آنان نقش به ســزایی ایفا 
کند.رییس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی نیز 
در این جلسه با اشاره به اینکه این صندوق در سال جاری حدود هفت هزار 
تن محصوالت کشاورزی شامل سیب، پیاز، سیب زمینی و مرکبات به عراق 
کرده اســت، گفت: صادرات ما به صورت ریالی بوده که این وضعیت در شان 
ما نیســت و باید برای حل آن برنامه ریزی الزم انجام شود. بشیر جعفری، با 
بیان اینکه در زمینه بسته بندی، برندسازی و فرآوری در بازار عراق از رقیبی 
مانند ترکیه عقب هستیم، اظهار داشت: ایجاد مرکز تجاری ایران در بغداد و 
مسکو ضروری بوده و با ایجاد این مرکز و تعیین نفرات آن، محصوالت ما به 
صورت امانی در اختیار این مرکز قرار می گیرد و فروش به صورت ارزی انجام 

می شود تا ارز به داخل کشور بیاید.

پای سوئدی ها به اقتصاد ایران باز می شود
سازمان توسعه تجارت می گوید امکان افزایش همکاری های دو جانبه اقتصادی میان 
ایران و سوئد وجود خواهد داشت.به گزارش ایسنا، هر چند در دوره برجام، بسیاری از 
شرکت های بزرگ اروپایی به ایران آمدند و در جریان مذاکره با طرف ایرانی، از سرمایه 
گذاری تا فروش محصوالت خود را وعده دادند اما با خروج آمریکا از این توافق، عمال 
بسیاری از این وعده ها و برنامه ها به محاق رفت و کار تا امروز متوقف شد.هر چند هنوز 
سرنوشــت مذاکرات ایران با کشورهای چهار + یک و آمریکا در وین به نتیجه  قطعی 
نرسیده اما گمانه زنی ها حاکی از آن است که بسیاری از شرکت های اروپایی به بازگشت 
به بازار ایران عالقه دارند و در صورت کنار رفتن تهدیدهای سیاسی می توان به بازگشت 
آنها امیدوار بود.سازمان توسعه تجارت در جدیدترین خبر خود اعالم کرده که سوئد 
می تواند یکی از این شــرکای تجاری ایران در آینده نزدیک باشد و  نشست مجازی 
همکاری های مشترک جمهوری اســالمی ایران و سوئد با حضور سفرای دو کشور، 
مقامات وزارت امور خارجه نیز با همین محور برگزار شده است.بر اساس اعالم سازمان 
توســعه تجارت، در این سمینار طرفین بر توســعه همکاری های صنعتی و تجاری، 
برگزاری همایش های تجاری، اعزام و پذیرش هیات های تجاری، برگزاری نمایشگاه ها و 
برگزاری اجالس کمیسیون مشترک با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران 
و وزارت تجارت خارجی سوئد تاکید کردند. در این دیدار دو طرف ابراز امیدواری کردند.

 بازار کشورهای همسایه باید در تسخیر 
کاالی ایرانی باشد

گروه اســتان ها ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به ظرفیت های 
باالی صادراتی خراسان رضوی، بازار کشورهای همسایه باید در تسخیر کاالی 
ایرانی باشــد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، »علیرضا رزم حسینی« در حاشیه 
بهره برداری از یک مجموعه تولیدی در کاشــمر اظهار داشت: خراسان رضوی 
ظرفیت های صادراتی بسیار باالیی دارد و باید از زمینه های داخلی استان برای 
رونق تولید بهره گرفت.وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: نیروی متخصص 
کافی و ظرفیت های باالی تولیدی و صنعتی در اســتان خراسان رضوی وجود 
دارد و طرح های صنعتی جدیدی نیز برای بهره برداری در دســت است که به 
زودی اقدام خواهد شــد.رزم حســینی گفت: تجار بسیار فعالی نیز در استان 
فعالیت دارند و باید از ظرفیت باالی کشــورهای منطقه برای زمینه سازی و 
بسترســازی صادرات بهره گرفت و باید کاالی ایرانی را در اختیار کشــورهای 
همســایه قرار داد.وزیر صمت تأکید کرد: بســیاری از ظرفیت های معدنی در 
خراسان رضوی و ذخایر آن به ویژه در حوزه سنگ آهن مغفول مانده است و 

باید از این فرصت بهره بیشتری گرفت.

خوراکی ها چقدر افزایش قیمت داشتند؟
گزارش مرکز آمار ایران بیانگر ادامه روند افزایشی قیمت کاالهای خوراکی است.به 
گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران تازه ترین گزارش از وضعیت تغییر متوسط قیمت 
اقالم خوراکی منتخب برای گروه های مختلف خوراکی در مناطق شهری کشور در 
خرداد ماه را منتشر کرد.بر اساس این گزارش در گروه نان و غالت، اقالم »شیرینی 
خشک« و »رشــته آش« با ۲,۷ درصد و »برنج ایرانی درجه یک« با ۲.۰ درصد 
بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.در گروه گوشت قرمز، سفید 
و فرآورده های آن نیز  »مرغ ماشــینی« با ۴,۸ درصد، »کنســرو ماهی تن« و » 
گوشت گاو یا گوساله » با ۱.۱ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل 
داشته اند. همچنین در این گروه » گوشت گوسفند« با ۲.۲ درصد بیشترین کاهش 
قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است.همچنین در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع 
روغن، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به »شیر خشک« با ۴,۲ 
درصد، »تخم مرغ ماشــینی« با ۴.۱ درصد بوده اســت.در گروه میوه و خشکبار 
بیشــترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به »خربزه« با ۲۴,۴ درصد و 
»هندوانه« با ۱۵.۱ درصد اســت. همچنین در این گروه »هلو« با ۱۵.۴ درصد و 
»پرتقال« با  ۸.۸ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته  اند.اما 
بیشترین افزایش قیمت در گروه سبزیجات و حبوبات نسبت به ماه قبل مربوط 
به »ســیب زمینی« با ۱۴,۷ درصد، »گوجه فرنگی« با ۱۴.3 درصد، »بادمجان« 
با ۱۱.۰ درصد و »پیاز« با  ۹.۹ درصد اســت. در گروه قند و شکر، آشامیدنی ها و 
سایر خوراکی ها نیز بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به »نوشابه 

گازدار« و »شکر« با ۵,۲ درصد و »قند« با ۲.۷ درصد است.

سازمان توسعه تجارت اعالم کرد:
۳۶۳ صادرکننده بیش از ۱۰میلیون یورو 

تعهد ارزی دارند
دبیــر کمیته اقدام ارزی آخرین وضعیت ایفای تعهــدات ارزی صادرات از تاریخ 
۲۲فروردین ۹۷ و تعهدات ایفا نشــده تا پایان فروردیــن ۱۴۰۰ را اعالم کرد.به 
گزارش ایلنا از  سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری تعداد صادرکنندگان 
واجد تعهدات ارزی بیش از  ۱۰میلیون یورو را 363صادرکننده اعالم کرد و گفت: 
ایــن تعداد از صادرکنندگان ۱۱.۱ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشــده دارند که 
6۵درصد کل تعهدات ارزی ایفا نشــده را به خود اختصاص داده اند.وی افزود: از 
مجموع این 363صادرکننده، ۷۹واحد تولیدی و ۲۸۴واحد صادراتی غیرتولیدی 
بــوده که در مجمــوع تنها یک درصد از مجمــوع کل صادرکنندگان را به خود 
اختصاص داده اند.قمری ادامه داد: از مجموع تعهدات ارزی ایفا نشده این گروه ۲.3 
میلیارد یــورو مربوط به واحدهای تولیدی ۸.۸ میلیارد یورو متعلق به واحدهای 
غیر تولیدی اســت.  مدیرکل دفتر توســعه خدمات بازرگانی در ادامه افزود: از 
مجموع ۲۴6۹۸صادرکننده ۲۴3صادرکننده بین ۵ تا ۱۰میلیارد یورو تعهد معوق 
داشــته اند که مجموعا ۱.۷ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده اند.   
وی خاطرنشان ساخت: بر اســاس این گزارش ۷۰۰میلیون یورو از تعهدات ایفا 
نشده این گروه مربوط به واحدهای تولیدی و یک میلیارد یورو مربوط به واحدهای 
غیــر تولیدی بوده و در مجموع ۱۰ درصد کل تعهدات ایفا نشــده به این گروه 
اختصاص دارد.قمری در پایان گفت: تعداد ۲۲۹۷۲صادرکننده با تعهدات حدود 
3۲میلیارد یورو، میزان 3۰میلیــارد یورو از تعهدات خود را ایفا کرده اند که تنها 

۱۱درصد از تعهدات ایفا نشده را به خود اختصاص داده اند.

معاون وزیــر صمت با بیــان اینکه در 
نواحی صنعتی ۱۴۰۰واحد تحت تملک 
بانک ها داریم،گفت: فعالسازی واحدها از 
طریق اقاله به صاحب قبلی و یا واگذاری 
به فرد جدیــد با ۱۰درصد نقد و 6۰ماه 
تقسیط انجام می شــود.علی رسولیان 
در گفت و گــو با خبرنگار مهر در مورد 
تعداد واحدهای تحــت تملک بانک ها 
در شــهرک ها و نواحی صنعتی، اظهار 
داشت: قباًل ۱6۰۰ واحد در شهرک ها و 
نواحی صنعتی تحت تملک بانک ها بود 
که طبق آخرین آمار اخذ شــده از خود 
شــهرک ها، با رفع تملک از ۲۰۰ واحد 
در ســال گذشــته، حدود ۱۴۰۰ واحد 
تملک هســتند.رئیس  تحت  همچنان 
ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتــی افزود: البته همــه این ۱۴۰۰ 
واحد غیرفعال نیســتند و بخشی از این 

واحدها فعال هستند.

عدم پرداخت تسهیالت علت اصلی 
تملک بانک ها

وی ادامه داد: البته باید توجه داشت که 
این واحدها به تازگی در تملک بانک ها 

در نیامده اند بلکه این رویه از گذشــته 
بوده است و طی 3 سال گذشته، فرایند 
در تملک درآمدن واحدهای تولیدی و 
صنعتی به شــدت کاهش یافته است.
رســولیان در مورد علت تملک بانک ها 
بر واحدها، گفت: اصلی ترین دلیل عدم 
پرداختن تســهیالت بوده است و بانک 
نیز اسناد رهنی را برده و واحد را تملک 

کرده است.

نحوه فعال ســازی واحدهای تحت 
تملک

معاون وزیــر صمت در مــورد عاقبت 
واحدهای تحت تملــک بانک ها، اظهار 
داشت: اینکه می گوئیم به دنبال احیای 
۱6۰۰ واحد راکد هستیم یعنی بخشی 
از این واحدها، همــان واحدهای تحت 

تملک بانک هاســت. در مــورد تملک 
شــده ها نیــز توافقی با شــورای عالی 
بانک ها کردیم که واحدها اقاله می شود 
به کسانی که قباًل بنگاه را واگذار کرده 
اند به این شــکل کــه ۱۰ درصد نقد 
بدهند با 6۰ ماه تقسیط، تا از این طریق 
واحد مجدد به آنها واگذار و احیا شــود.

وی افزود: شــیوه دیگر نیز این اســت 
که افراد و فعــاالن اقتصادی توانمند را 
شناسایی کنیم و بنگاه ها را به آنها واگذار 
کنیم؛ به عنوان مثال افراد فعال در حوزه 
غذایی را شناســایی و بنگاه مواد غذایی 
راکد را به این فرد واگذار کنیم تا واحد 
مجدد احیا شود. ما پیشنهاد دادیم که 
با ۱۰ درصد نقــدی و 6۰ ماهه واگذار 
شود که این فرایند باید در شورای پول 
و اعتبار به تصویب برسد.رسولیان گفت: 

این فرایند ســال گذشــته موفق بود و 
همانطور که ذکر شــد سال ۹۹ حدود 
۲۰۰ واحد تحت تملک به چرخه تولید 
بازگشتند.رئیس سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی تصریح کرد: این 
۱۴۰۰ واحد تحت تملک شناسایی شده 
و این واحدها را به کسی که می خواهد 
به تازگی در شــهرک ها سرمایه گذاری 

کند، معرفی می کنیم.

48600 واحد فعال صنعتی داریم
وی در مورد زیاد بودن واحدهای تحت 
تملــک بانک ها، گفــت: در حال حاضر 
۸۲۸ شهرک صنعتی و ۴۸ هزار و 6۰۰ 
واحد فعال داریم، بنابراین ۱۴۰۰ واحد 
تحت تملک بانک ها عدد باالیی نیست 
و از آن طــرف نیز تعداد واحدهای راکد 
در حال کاهش است.رســولیان تصریح 
کرد: باید توجه داشــت که چرخه عمر 
یک کاال یک چرخه مشــخصی دارد و 
یک بنگاه همیشه نمی تواند فعال باشد 
زیرا شاید درگیر تغییر تکنولوژی، تغییر 
روش تولید، تغییر نوع کاال و … شود و 

مدتی راکد بماند.

معاون وزیر صمت:

1400واحدصنعتی تحت تملک 
بانک هاست

طبق اعــالم معاون فنــی گمرک ایران، در ســال 
جاری حــدود ۱.۲ میلیارد دالر صادرات محصوالت 
کشــاورزی صورت گرفته که گرچــه از لحاظ وزنی 
رشد داشته ولی ارزش این صادرات منفی شده است.

تازه تریــن گزارش از وضعیت صــادرات محصوالت 
کشــاورزی از ســوی ارونقی- معــاون فنی گمرک 

ایران-  به ایسنا اعالم شد.

صادرات 1.1 درصد منفی شد
براساس این گزارش در ســه ماهه اول سال جاری 
۲.۴ میلیون تن محصوالت کشاورزی به ارزش ۱.۲۲ 
میلیارد دالر صادرات صورت گرفته اســت در حالی 
که در مدت مشابه ســال گذشته حدود دو میلیون 
تن به ارزش ۱.۲3 میلیارد دالر صادرات انجام شده 
بود که نشــان می دهد از نظر وزنــی ۱۷.3 درصد 

افزایــش و ارزش ۱.۱ درصد کاهــش دارد.صادرات 
محصوالت کشاورزی عمدتا به پسته، هندوانه، گوجه 
فرنگی، ســیب، پرتقال، شیرخشک سنتی، خربزه و 

شیرینی های بدون کاکائو اختصاص دارد.

هندوانه در صدر ایستاد
در بین این اقالم صادرات هندوانه با ۱۱۱.۹ میلیون 
دالر در صدر قرار دارد که شامل 6۷.۸ میلیون دالر 
به عراق، 3۰ میلیون دالر امارات و ۱۴.۱ میلیون دالر 

به روسیه است.

هند مشتری اول پسته ایران بود
وضعیت صادرات پسته نشــان می دهد  که در سه 
ماهه اول امسال دومین محصول کشاورزی صادراتی 
ایران با حدود ۱۰3 میلیون دالر مجموع پسته تازه 

و خشــک و همچنین مغز پسته بوده است، این در 
حالی است  که در بین مقاصد صادراتی این محصول، 
هند با 3۴ میلیون دالر مجموع پسته تازه و خشک و 
مغز پسته در صدر قرار دارد.همچنین چین با ۲۷.۴ 
میلیون دالر، هند ۲۱.۵، عراق ۱۴.۲، روســیه ۱3.۹ 
و آلمــان ۱3.۵ دیگر مقاصد صادرات پســته ایران 

هستند.

عراق مقصد اول صادرات محصوالت کشاورزی
اما در بین کشــورهای طرف صــادرات محصوالت 
کشــاورزی عراق بیشــترین حجم صــادرات را با 
۲۲6.۸به خود اختصاص داده اســت.امارات متحده 
عربی با ۴۲.۵، افغانستان با ۲۹، هند 3۴، چین ۲۷.۴، 
روسیه ۲۸، پاکستان ۱۵.۹ و آلمان با ۱3.۵ از دیگر 
مقاصد صادراتی محصوالت کشاورزی ایران هستند.

صادرات ۱.۲ میلیارد دالری محصوالت کشاورزی
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اثر متغیرهای بنیادین بر بازار ارزگزیده خبر

 بهبود متغیرهای کالن اقتصادی
علی رغم تشــدید تحریم های اقتصادی از سوی دولت آمریکا 
در کنــار تبعات منفی شــیوع ویروس کووید۱۹ در ســطح 
جهان، تحوالت اقتصادی ســال ۹۹ حاکی از عملکرد مناسب 
اقتصاد کشور و روند رو به بهبود فعالیت های اقتصادی است.

به گزارش ایِبنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، نوسانات 
کوتاه مدت نرخ ارز طی ســال های اخیر در کوتاه مدت متاثر 
از تغییر انتظارات نســبت به تحوالت بخش خارجی اقتصاد 
کشــور در افق آینده بــوده و در این خصوص اخبار مرتبط با 
برجام در هدایت مســیر حرکتی نرخ ارز موثر بوده است. اما 
آنچه در نهایت تعیین کننده مسیر تحوالت نرخ ارز خواهد بود، 
متغیرهای بنیادین اقتصاد هستند. در این چارچوب تحلیلی، 
عوامل بنیادین ناظر بر مجموعه مؤلفه هایی اســت که جریان 
عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد )نظیر صادرات و واردات کاالها 
و خدمات و جریانات مالی و سرمایه ای اقتصاد با دنیای خارج( 
را تحــت تاثیر قرار می دهد و اثرات آن ها نیز بر نرخ ارز پایدار 
اســت. در ارتباط با عوامل بنیادین اقتصاد کشور می بایست 
اشــاره کرد که علی رغم تشدید تحریم های اقتصادی از سوی 
دولت آمریکا در کنار تبعات منفی شیوع ویروس کوید-۱۹ در 
سطح جهان، تحوالت اقتصادی سال ۱۳۹۹ حاکی ازعملکرد 
مناسب اقتصاد کشور و روند رو به بهبود فعالیت های اقتصادی 
در کشــور اســت. به گونه ای که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ 
پس از دو ســال، رشــد اقتصادی مثبت معادل ۳.۶ درصد را 
تجربه کرد و رشــد اقتصادی بدون نفت نیز در این ســال در 
سطح ۲.۵ درصد رقم خورد. این عملکرد در شرایطی محقق 
شد که رشد ارزش افزوده تمامی گروه های اقتصادی )به غیر 
از گروه خدمات که همانند ســایر کشورهای جهان بیشترین 
آســیب پذیری از شیوع بیماری کرونا را داشته است( در سال 
۱۳۹۹ مثبت بوده اســت.همچنین شایان توجه است که در 
فصل چهارم سال ۱۳۹۹، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت 
پایه )به قیمت های ثابت ســال ۱۳۹۰( معــادل ۷.۷ درصد 
محقق شد که از ابتدای ســال ۱۳۹۶ تاکنون چنین رشدی 
بی سابقه بوده اســت. ضمن آنکه می بایست اشاره کرد آمار و 
اطالعات منتشــره از رشد اقتصادی سایر کشورهای درگیر با 
بیماری کرونا نشانگر آن است که طی این دوره، اغلب کشورها 
با تبعات منفی قابل توجهی در عملکرد تولید ناخالص داخلی 

مواجه بوده اند. عالوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به 
عنوان یکی از عوامل مهم موثر بر تداوم رشــد اقتصادی که از 
ابتدای سال ۱۳۹۷ روند نزولی در پیش گرفته بود و این روند 
با شــیوع ویروس کووید-۱۹ در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نیز 
تداوم یافته بود، در فصول سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ به ترتیب 
با رشد ۲.۲ و ۸.۲ درصدی مواجه گردید که در مجموع رشد 
۲.۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۹ را 
رقم زده اســت. بالطبع بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص داخلی، موید تقویت چشم انداز مثبت اقتصادی کشور 
نزد فعاالن اقتصادی اســت.   در کنــار این موارد می توان به 
عملکــرد مطلوب بخش صنعت در ســال ۱۳۹۹ و فراگیری 
و تحقق رشــد مثبت تولید در بسیاری از رشته  فعالیت های 
بخش صنعت اشــاره کرد؛ به طوری که بررسی عملکرد رشد 
شــاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی )۱۰۰ نفر کارکن و 
بیشــتر( به تفکیک رشته فعالیت های صنعتی نشان می دهد 
که در ســال ۱۳۹۹ از مجموع ۲۴ گــروه اصلی، ۲۰ گروه )با 
ضریب اهمیت ۹۷.۴ درصدی از شــاخص کل( از رشد مثبت 

تولید برخوردار بوده اند و تنها رشــد ۴ گروه منفی بوده است. 
در مجموع شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی )با سهم 
حدود ۷۰ درصدی از کل ارزش افزوده بخش صنعت( در سال 
۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن افزایش ۸.۷ درصدی داشته 
است. همچنین این شــاخص در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ با 
رشد ۹.۱ درصدی نســبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۸ همراه 
بوده اســت. مجموع روند تحــوالت بخش حقیقی اقتصاد در 
ســال ۱۳۹۹ موید آن اســت که از فصل دوم ســال مزبور، 
اقدامات و سیاست های متخذه در مقابله با تحریم های دولت 
آمریکا و پیامدهای منفی ناشــی از شیوع ویروس کووید   -۱۹ 
با موفقیت همراه بوده و اقتصاد کشــور از حالت رکود و رشد 
منفی اقتصادی خارج شــده و انتظار می رود با بهره گیری از 
کلیه پتانسیل های داخلی اقتصاد کشور، روند مثبت آغاز شده 
در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم یابد و عملکرد مطلوبی در سال تولید، 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها حاصل شود.ذکر این نکته ضروری 
اســت که صندوق بین المللی پول ضمن تجدید نظر در پیش 
بینی های قبلی خود در خصوص نرخ رشد اقتصادی کشور در 

سال ۱۳۹۹،  نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ را ۲.۵ درصد 
پیش بینی کرده است. امید می رود با بهبود شرایط پیرامونی و 
روند آغاز شده در سال ۱۳۹۹، عملکرد رشد اقتصادی در سال 
۱۴۰۰ بهتر از ســال گذشته باشد.در سال جاری نیز تحوالت 
مولفه هــای بنیادین موثر بر تحوالت بــازار ارز موید عملکرد 
مثبت این مولفه ها است. در این خصوص می بایست اشاره کرد 
که حســب آخرین اطالعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی 
تجارت خارجی منتشــره از ســوی گمــرک ج.ا. ایران، طی 
دوماهه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 
۶.۳ میلیارد دالر بوده کــه موید افزایش قابل مالحظه ۴۷.۸ 
درصدی در مقایســه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن 
آنکه ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود ۶.۵ میلیارد 
دالر بــوده که حاکی از افزایش ۲۹.۵ درصدی آن نســبت به 
مدت مشابه سال قبل اســت. از این رو مشاهده می گردد که 
ارزش صــادرات و واردات گمرکی در این مقطع زمانی دارای 
تراز و توازن نســبی بوده است. ضمن آنکه در حوزه صادرات 
نفتــی نیز متأثر از افزایش میــزان تولید و صادرات نفت خام 
کشور )در تداوم روند مناسب ماه های اخیر( و نیز افزایش بهای 
این محصول در بازارهای جهانی )در مقایســه با فروردین ماه 
سال ۱۳۹۹ و افت قیمت جهانی نفت در آن مقطع زمانی(، در 
فروردین ماه سال جاری شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل بودیم. از این رو در مجموع 
تحوالت بازرگانی خارجی کشور حاکی از بهبود تراز بازرگانی 
گمرکی است که به نوبه خود چشم انداز مساعدی برای تقویت 
منابع ارزی کشــور ایجاد کرده است که تاثیر مثبتی بر روند 
نرخ ارز در سال جاری خواهد داشت.به طور خالصه می توان 
اشــاره داشت که عملکرد مثبت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹، 
پیش بینی وضعیت مطلوب اقتصاد کشــور در سال ۱۴۰۰ به 
طور خاص در ارتباط با تجارت خارجی اقتصاد کشور، وضعیت 
مناسب ذخایر ارزی کشور و نیز وجود چشم انداز مثبت نسبت 
به تداوم مذاکرات در راســتای احیــای برجام، حکایت از آن 
دارند که نوسانات خارج از دامنه نرخ ارز زودگذر بوده و انتظار 
بر آن اســت که نرخ ارز همســو با تحوالت مثبت وقوع یافته 
در مولفه های بنیادین اقتصاد کشور، در مسیر تعادلی خویش 

حرکت کرده و شاهد تقویت ارزش پول ملی باشیم.

کمک هزینه مستاجران با تسهیالت حمایتی 
ودیعه مسکن بانک آینده

بانک آینده، با هدف همکاری و هماهنگی الزم برای تســریع در اعطای تسهیالت 
کمک ودیعه مســکن، طبق مصوبه های ستاد اقتصادی دولت، ستاد ملی مقابله با 
کرونا و بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ایران به مستاجران واجد شرایط، این تسهیالت 
را پرداخت می کند. بر اساس مصوبه ســال جاری، حداکثر مبلغ پرداخت این نوع 
تسهیالت در تهران بزرگ، کالن شهرها و سایر شهرها به ترتیب ۷۰۰ )هفت صد(، 
۴۰۰ )چهارصد( و ۲۵۰ )دویســت و پنجاه( میلیون ریال است.مستاجران پس از 
ثبت نام در ســامانه وزارت راه و شهرسازی و در صورت حائز شرایط بودن به بانک 
معرفی می شــوند.برای اطالعات بیش تر با مرکز ارتباط با مشــتریان بانک آینده 

۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.

رشد 175 درصدی مانده مصارف اعطایی بانک 
تجارت به بخش صنعت و معدن

مانده ناخالص مصارف بانک تجارت در بخش صنعت و معدن در پایان سال ۱۳۹۹ 
به مبلغ ۵۳۲ هزار میلیارد ریال بالغ شد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، مانده 
ناخالص مصارف )تسهیالت و مطالبات( این بانک در بازه زمانی چهار ساله از ابتدای 
ســال ۱۳۹۶ تا اسفند ماه سال ۱۳۹۹ قریب به ۱۷۵ درصد رشد را نشان می دهد.

بر اســاس آمار، مانده ناخالص مصارف بانک تجارت در بخش صنعت و معدن در 
اســفندماه سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۹۴ هزار میلیارد بوده و این رقم در اسفندماه سال 
۱۳۹۹ با ۱۷۵ درصد رشــد به ۵۳۲ هزار میلیارد ریال بالغ شــده است.بر اساس 
این گــزارش، بانک تجارت از مجموع یک هزار و ۷۸۳ میلیارد و ۵۲ میلیون ریال 
مانده ناخالص مصارف )تسهیالت و مطالبات( اعطایی به بخش های مختلف در پایان 
اسفندماه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۰ درصد را به بخش صنعت و معدن اختصاص داده 
است.بانک تجارت در راستای سیاست های کالن اقتصادی کشور و با نگرش حمایتی 
از تولید و کارآفرینی همواره سعی داشته با فراهم سازی روش های کارآمد تامین مالی 
حمایت های ویژه ای را از بخش های مختلف اقتصاد کشور به ویژه بخش صنعت و 
معدن به عمل آورد.گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه برای بخش های 
مختلف از جمله روش های پیشنهادی و تخصصی بانک تجارت به فعاالن اقتصادی 
بوده به طوری که در چهار ســال اخیر این بانک توانسته با رشد ۲۳۳ درصدی در 
اعتبارات اســنادی و ۲۴۷ درصدی در صدور ضمانتنامه در اسفندماه سال ۱۳۹۹ 
نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۶ جایگاه نخست را در بین بانک های کشور کسب کند.

پیام تبریک حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک 
توسعه تعاون به مناسبت هفته جهانی تعاون

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پیامی هفته جهانی تعاون را تبریک گفت.تعاون 
رویکرد و راهکاری در فرآیندهای اقتصادی است که موجب مشارکت بیشتر اقشار 
مختلف اجتماعی در فرآیندهای تولیدی و فعالیت های اقتصادی می شود. بسیاری از 
افراد اجتماع حائز استعداد، مهارت و مزیت های ویژه ای در حرفه ها و مشاغل گوناگون 
هستند ولی با توجه به کمبود منابع مالی، فرصتی برای بروز استعداد و حضور در 
عرصه های اشــتغال و اقتصاد را پیدا نکرده اند و تعاون راهکار و رویکردی است که 
می تواند منابع گوناگون تولید از قبیل نیروی انسانی و سرمایه را در مسیر منصفانه تر 
در کنار هم قرار دهد و در باز توزیع مجدد منابع نیز ســهم هایی عادالنه تر در نظر 
بگیرد. تعاون به کرامت و منزلت انســانی بهایی بیشتر ازآنچه برخی رویکردهای 
افراطی مکاتب اقتصادی در نظر گرفته اند قائل است و تعاون گران پاسبانان رویکرد 
و روشی هستند که یکی از مهم ترین رویکردهای اصیل به مقوله اقتصاد و اجتماع را 
مدنظر قرار داده است. جایگاه تعاون در کشورهای گوناگون دنیا شناخته شده است و 
کشور عزیز ما ایران نیز با اتکا به آموزه معنوی »تعاونوا علی آلبر و التقوی« از پشتوانه 
عمیق اعتقادی بر این منش و رویکرد واالی اقتصادی و انســانی برخوردار اســت. 
هم زمان با فرارسیدن هفته جهانی تعاون الزم می دانم این مناسبت را گرامی داشته 
و از تالش ها و کوشش های عزیزانی که با در پیش گرفتن رویکرد تعاون، گام های 

مثبتی را در ترویج فرهنگ تعاون برداشته اند، مراتب تقدیر خود را اعالم نمایم. 

سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه تعاون:
 جبران همه خسارت ها در داخل کشور

 منطقی نیست
امروزه با گسترش فعالیت های صنعتی، عمرانی، زیربنایی، نفت، گاز و... و همچنین 
افزایش احتمال خطرات و وقوع خسارت های بزرگ به سرمایه های کالن در این 
بخش ها؛ برای واگذاری ریســک و ایجاد آرامش و امنیت خاطر سرمایه گذاران، 
داشــتن پوشش بیمه های مهندسی و انرژی اهمیت زیادی دارد. بیمه نامه های 
مهندسی و انرژی ازآنجا که متناسب با ساختار و چگونگی فعالیت های مهندسی؛ 
طراحی شده است، به دلیل کاربردهای گوناگون و پوشش های متنوع و گسترده ای 
که دارا هستند،  می توانند خسارت فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی را در 
طول مدت بیمه، جبران و از نگرانی فعاالن این حوزه تا حد زیادی بکاهند. محمد 
باباکردی، سرپرســت معاونت فنی شرکت بیمه تعاون که برای چهارمین سال 
متوالی، به عنوان دبیر کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی سندیکای بیمه گران 
انتخاب شده است، در گفت وگو با »دنیای اقتصاد«، با مهم خواندن این نوع بیمه ها 
در بخش های مختلف کشور، بازار بیمه های مهندسی و انرژی را همچنان بکر 
دانســت و گفت: هنوز جا داریم تا پوشــش های جدید بیمه ای ایجاد کنیم و 
بیمه نامه های متنوع تــری را وارد بازار کنیم که اگر اقبال از این نوع بیمه ها در 
کشور افزایش یابد، شرکت های بیمه هم به طراحی بیمه نامه های جدید ترغیب 
خواهند شد که این می تواند نفع دوطرفه ایجاد کند.به گزارش روابط عمومی بیمه 
تعاون، باباکردی با بیان اینکه رشد این نوع بیمه نامه نسبت به گذشته روند بهتری 
به خود گرفته است، اما با نقطه ایده آل همچنان فاصله زیاد است گفت:  در این 
نوع بیمه ها، با دودسته از افراد روبه رو هستیم. افرادی که به دلیل الزامات قانونی و 
قراردادی، بیمه نامه های مهندسی را خریداری می کنند و برخی دیگر که به دلیل 
دوراندیشــی دست به خرید این بیمه نامه ها می زنند که درمجموع این شرایط 
باعث شده تا ضریب نفوذ بیمه های مهندسی و انرژی نسبت به گذشته در کشور 
روندی افزایشی به خود بگیرد؛ اما تالش برای رشد و توسعه این بیمه ها همچنان 
ادامه دارد و الزم است که به جایگاه واقعی خود برسد.وی با بیان اینکه کم بیمگی 
در این نوع بیمه نامه ها به شدت زیاد است و این باعث می شود در زمان دریافت 
خسارت، بیمه گذاران رضایت کاملی از ارائه دهنده خدمات بیمه ای نداشته باشند 
گفت: در این راستا تاکید ما این است که بیمه گذار برای پرداخت کمتر حق بیمه 
و صرفه جویی اقتصادی، بدون توجه به تورم و افزایش ارزش مورد بیمه اقدام به 
خرید بیمه نکنند، چون کم بیمگی باعث می شود درنهایت بیمه گذار ضرر کند.

به گفته وی آشنا شدن با مفهوم کم بیمگی با هدف اطمینان دادن به صاحبان 
صنایع و مشــاغل از پرداخت کامل خسارت های احتمالی از سوی شرکت های 
بیمه، نیازمند این است تا اطالع رسانی مناسبی در این زمینه صورت گیرد که در 

برخی موارد این موضوع نادیده گرفته می شود.

مدیرعامل بانک سپه خبر داد:
پرداخت بیش از 18 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت تکلیفی و جبران خسارت کرونا 

پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ مدیرعامل بانک سپه به تشریح اقدامات مؤثر این 
بانک در ســه ماه نخست ســال جاری با محوریت اعتباری حمایت از اشخاص و 
واحدهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا پرداخت.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بانک سپه: محمدکاظم چقازردی با بیان اینکه بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال در 
قالب بیش از ۲۰ هزار فقره پرونده تســهیالت تکلیفی و جبران خســارت کرونا 
طی ســه ماه نخست سال جاری در شــعب این بانک پرداخت شده است، اظهار 
داشــت: بانک سپه در راســتای همراهی با سیاست های اقتصادی کشور، اجرای 
برنامه جامع عملیاتی در ســال ۱۴۰۰ که »تولید، پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها« 
نام گذاری شــده و لزوم حمایت از آسیب دیدگان ناشی از ویروس کرونا و حوادث 
قهری، بســته حمایتی خود را با إتکا بر منابع داخلی به بهبود فضای کسب وکار 
و تقویت بخش های پیشــران اقتصادی و زنجیره تولید، اختصاص داده اســت.

محمدکاظم چقازردی با اشاره به اینکه تسهیالت تکلیفی بانک سپه در ۱۲ بخش 
ارائه می شود، اظهار داشت: نزدیک به یک هزار و پانصد میلیارد ریال آن به مسکن 
روستایی، ۸۰۰  میلیارد ریال به حوادث قهری، ۵۵۰ میلیارد ریال تسهیالت خرید 
یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا )بنیاد شهید(، ۳۵۰  میلیارد 
ریال تســهیالت بهسازی، نوسازی و ســرمایه در گردش واحدهای نانوایی،  ۵۵ 
میلیارد ریال به اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، 
۴۷ میلیارد ریال تسهیالت خرید یا ساخت مسکن قضات قوه قضاییه، نخبگان و 
اعضای هیات علمی دانشگاه ها در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ پرداخت شده است.

مدیرعامل بانک مهر ایران: 
 بانکداری الکترونیکی یک الزام است،

 نه انتخاب
مدیرعامل بانک مهر ایران، در دیدار با کارکنان بانک در استان قزوین بر ضرورت 
حرکت در مسیر بانکداری الکترونیکی تأکید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل این بانک در سفر به استان 
قزوین از ستاد و تعدادی از شعب بانک بازدید کرد. وی در این بازدیدها نکاتی را 
برای بهبود روند فعالیت کارکنان مورد تأکید قرار داد.اکبری در نشستی خبری با 
اصحاب رسانه استان، خبر داد: در در حال حاضر معوقات بانک قرض الحسنه مهر 
ایران کمتر از یک درصد است؛ یعنی ۹۹ درصد آحاد جامعه و گیرندگان تسهیالت 
این بانک، سر وقت اقساط خود را پرداخت کرده اند و فقط یک درصد مشتریان ما 
تسهیالت را با تأخیر جزئی پرداخت می کنند که در نظام بانکی بین الملل بی نظیر 
است. استاندارد بین المللی این موضوع، ۲ درصد است که پایین بودن آن در بانک 
مهر ایران موجب شده، ســرعت گردش مالی بانک و پرداخت تسهیالت آن باال 
برود.وی اظهار کرد: در پنج ســال گذشته منابع بانک بالغ بر حدود ۶۰ درصد به 
طور میانگین افزایش یافته و به تبع آن تسهیالت بانک نیز در هر سال ۶۰ درصد 
رشــد یافته است. در سال ۱۳۹۵ بالغ بر حدود پنج هزار میلیارد تومان به حدود 
۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر پرداخت کرده ایم که در ســال ۱۳۹۹ این عدد به ۳۲ 
هزار میلیارد تومان و برای ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است. بخش زیادی 
از رشــد پرداخت تسهیالت بانک به دلیل ســرعت باالی وصول اقساط بوده که 
موجب پرداخت تسهیالت شده است.اکبری همچنین در دیدار با کارکنان بانک 
در استان قزوین با اشــاره به تغییرات جوامع و لزوم حرکت متناسب با آن بیان 
داشــت: امروزه بانکداری الکترونیکی یک الزام است، نه یک انتخاب. وی افزایش 
استفاده از موبایل های هوشمند و ضریب نفوذ اینترنت در جامعه را هم فرصت و 
هم در عین حال تهدید دانست و گفت: خارج شدن از انتخاب های مشتری اولین 
نتیجه عدم حرکت در مســیر تغییرات اســت و افزایش نفوذ در میان مشتریان 
فرصتی اســت که این روند پیش روی ســازمان ها، به ویژه سازمان های خدمات 

محور نظیر بانک قرار می دهد.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: 
قانون پولــی و بانکی مصوب ســال 
۱۳۵۱ این اختیار و اقتدار را به بانک 
مرکزی به عنوان نهاد مجری نمی دهد 
کــه بتواند گام های اساســی و جدی 
در راســتای اصالح نظام بانکی کشور 
بردارد.کامــران نــدری در گفت وگو 
با ایِبنا با تاکیــد براینکه اصالح نظام 
بانکی یکی از ضــرورت های اقتصاد 
ماســت، اظهار کرد: این امــر نه در 
شرایط کنونی بلکه در دودهه گذشته 
از ضــرورت های اقتصاد ما بوده که تا 
کنون اقدامات کافی در این باره انجام 
نشده اســت؛ اما باید یکی از اولویت 
های دولت باشد. هرچند دولت های 
قبلی هم پذیرفتند که در این زمینه 
اقدامات اساسی و جدی انجام شود اما 
موفقیتی در این حوزه کسب نکردند.  
این کارشــناس پولی و بانکی درباره 
اصالح نظام بانکــی و اقدامات دولت 
جدید در این راســتا اظهــار کرد: در 
گام اول باید بستر حقوقی و قانونی و 
در واقع قاعده بازی فراهم شــود. گام 
دوم نیز اســتفاده از افراد متخصص و 
خبره حوزه بانکداری است. در نهایت 
هم باید ابعاد برنامه ای که برای اصالح 
نظام بانکی در نظر داریم مشــخص و 
شــفاف باشد.  وی با اشــاره به اینکه 
در اصالح نظام بانکــی باید هزینه ها 
نیز کامال مشــهود باشد، تصریح کرد: 
مقامات باالدستی باید متوجه باشند 
که این اقدام هزینه بر است ؛ بنابراین 
باید محل تامین منابع هم تعیین و به 
صورت شــفاف بیان شود.  این استاد 
دانشــگاه افزود: از ســوی دیگر برای 
اینکه این اقدامات به مردم فشــاری 
وارد نکنــد باید نســبت بــه کنترل 
تبعات منفی آن اقدام شــود که البته 
کار آسانی نیست بلکه پیچیدگی های 
خــاص خود را هم دارد. نباید اینگونه 
باشد که بدون برنامه و تهیه مقدمات 
الزم وارد جبهه ای شویم که شناخت 

کافی ازآن نداریم و موفق نشویم.
ندری با اشاره به الزامات اصالح نظام 
بانکی گفــت: طبیعتا برای اصالح هر 
فرآیندی، ابتدا باید چارچوب قانونی و 
حقوقی برای آن تعریف شود بنابراین 
اولین گام این است که قاعده بازی را 
به صورت علمی و دقیق معین کنیم تا 
کسی که می خواهد وارد میدان شود 
، بتواند در چارچوب قانون عمل کند 
و مطمئن باشــد که از حمایت های 

قانونی هم برخوردار است.  
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 

قانون پولــی و بانکی مصوب ســال 
۱۳۵۱ این اختیار و اقتدار را به بانک 
مرکزی به عنوان نهاد مجری نمی دهد 
تا بتواند گام های اساســی و جدی در 
راســتای اصالح نظام بانکــی بردارد، 
تصریح کرد: متاســفانه مسئوالن امر 
در رابطــه بــا اصالح نظــام بانکی از 
حمایت هــای قانونــی الزم برخوردار 
نیستند و نه در حوزه نظارت بر بانک ها 
و نــه در حوزه اعمال سیاســت های 
پولی، اقتدار و اختیار الزم را به لحاظ 
قانونی ندارند. در این شرایط متاسفانه 
باید تابع تصمیمات دیگران باشــند؛ 
دیگرانی که هیچ مســئولیتی در این 
حوزه ندارند اما تصمیم می گیرند و در 
نهایت مسئوالن بانک مرکزی هستند 

که باید پاسخگو باشند.  

بانک مرکزی باید استقالل داشته 
باشد

ندری تاکید کرد: تعریف قاعده بازی 
و دادن اختیــار و اقتدار الزم به بانک 
مرکزی بــه معنای اســتقالل بانک 
مرکزی اســت. بانک مرکزی باید به 
قدری قدرت داشــته باشد که وقتی 
سیاست مداران برای رسیدن به اهداف 
خود می خواهند از منابع پولی استفاده 
کنند و به ســراغ چاپ پول بروند، به 
آنها نه بگویــد. یا اگر برخی بخواهند 
برای بانک ها نسخه پیچی کنند باید 
قدرت و اختیار مقابله با آنها را داشته 
باشد.این کارشــناس اقتصادی ادامه 
داد: در نتیجه، این عدم تناســب بین 
اختیــارات و انتظــارات و اهداف در 
قانون پولی و بانکــی مصوب ۱۳۵۱ 
مشهود اســت؛ بنابراین اولین قدمی 
که باید برداشته شــود این است که 
مــا این قانون را اصــالح و ایرادات را 
برطرف کنیم و اختیــارات الزم را به 
مقام مسئول مرتبط که در اینجا بانک 
مرکزی است بدهیم.  به گفته وی، در 
این شرایط و در چارچوب این قانون از 
مقامات بانک مرکزی هم انتظار داشته 
باشیم تا در راستای اصالح نظام بانکی 
قدم بردارند و پاسخگو هم باشند؛ چرا 
که اختیارات الزم را داده ایم و ابهامات 
قانونی را برطرف کردیم و تنها کاری 

که بایــد انجام دهند این اســت که 
برنامه ای بــرای اصالح نظام بانکی در 
چارچوب آن قانون تهیه کنند و وارد 
میدان اصالح شوند.  ندری گفت: البته 
در این مسیر باید از اجتهاد شخصی یا 
تفســیر به رای و ... نیز اجتناب کنیم 
بلکه مبتنی بــر تجارب موفق دنیا به 
صورت علمــی مســئله را در قانون 
حل کنیم.  به عقیده این کارشــناس 
اقتصــادی، مهم ترین تهدیدی که در 
زمینه اصالح قانــون می توانیم با آن 
مواجه باشــیم، این است که هرکسی 
بخواهــد دیدگاه و نظر خــود را وارد 
قانون کند. نظریــات باید مورد تایید 
شواهد تجربی در کشورهای مختلف 
دنیا باشد. یادمان باشد جامعه و اموال 
مردم وسائل آزمایشگاهی نیستند که 
بگوییم ایده جدیــد را اجرا می کنیم 
تــا ببیینیم چه اتفاقــی می افتد. اگر 
بی تدبیری صورت گیرد و بدون اتکا به 
تجربه دیگر کشورها اقدامی انجام شود 
قطعا وضعیت مردم به خطر می افتد.  

وی مرحلــه بعدی را انتخــاب افراد 
متخصص و کاربلد دانســت و اظهار 
کــرد: بعد از اینکــه چارچوب قانونی 
و قاعــده بــازی را تعریــف کردیم و 
اصالحــات قانونی الزم اعمال شــد؛ 
باید بــه دنبــال افراد مناســب که 
شناخت کافی نســبت به بانکداری و 
سیاستگذاری پولی دارند و این حوزه 
را به خوبی می شناسند باشیم. در این 
میان نباید تنگ نظری داشته باشیم؛ 
یعنی وقتی می بینیم در داخل کشور 
ممکن اســت تیم تخصصــی کاملی 
نداشته باشیم، طبیعتا باید از مشاوره 
و مشــورت متخصصــان دیگر در هر 
کجای دنیا که هستند استفاده کنیم. 
مصداق ایــن موضوع فرمایش پیامبر 
اکرم )ص( اســت که »علم را بجویید 
حتی اگر در چین باشــد«. در نتیجه 
آنجایی که دانش و تجربه کافی وجود 
ندارد، باید ســعی کنیــم از دانش و 
تجربیات دیگر کشورها استفاده کنیم 

یا حداقل از آنها مشورت بگیریم.  

سیستم بانکی جای آزمون و خطا 
نیست 

ندری تاکید کرد: یادمان باشد سیستم 
بانکی با دارایی های مردم ســر و کار 
دارد و سپرده های نزد بانک ها دارایی 
مردم اســت؛ بنابراین باید به شــدت 
محافظه کاران و محتاطانه رفتار کنیم. 
اگر تصمیم نادرســتی بگیریم حتی 
می توانــد تبعات سیاســی اجتماعی 
گسترده ای داشته باشد. سیستم بانکی 
جای آزمون و خطا نیســت بلکه باید 
تا جایی که می توانیم بر پایه دانش و 
تجربه موفق دیگر کشورها عمل کنیم.
این استاد دانشــگاه ادامه داد: اینکه 
چهار دهه اســت با مشــکل تورم دو 
رقمی مواجه هستیم یا دو دهه است 
کــه با بانک هایــی ســر و کار داریم 
کــه می دانیــم ســاختار دارایی ها و 
بدهی هایشان با هم همخوانی ندارد و 
یا اینکه مردم برخالف دیگر کشورها 
وقتی با کسری مالی مواجه می شوند 
نمی توانند از نظام بانکی با نرخ ســود 
مناســب تســهیالتی دریافت کنند، 
یعنی معضالت اساســی نظام بانکی 

کشور که باید به سرعت حل شود.  
وی معتقد است: اگر بتوانیم اصالحات 
را در حوزه پولی و بانکی اعمال کنیم 
نزدیک به ۵۰ درصد مشکالت اساسی 
و جدی که ما در کشورمان داریم؛ اعم 
از تامین مالی خانوارها و تامین مالی 
بنگاه ها یا حفظ ارزش پول ملی و دیگر 
مســائل حل می شود. بهترین راه این 
است که از دانش روز و تجربیات موفق 
دنیا در این حوزه استفاده شود. اینطور 
نیست که این مشکالت فقط در کشور 
ما بروز پیدا کرده باشد بلکه کشورهای 
دیگر نیز با این مشکالت روبرو بوده اند 
و توانســتند به موفقیت برســند.  به 
گفته نــدری، اگر در ایــن دولت هم 
این موضوع اصالح نشود، مشکل ۴۰ 
ســاله ما ادامه دار خواهد بود. هرچند 
ممکن است تحریم ها هم رفع شود و 
دوباره میزان فروش نفت افزایش یابد 
و پول نفت به اقتصاد تزریق شــود و 
برای مدتی نرخ تورم روند کاهشــی 
داشته باشد اما بلند مدت نخواهد بود. 
مانند اتفاقی که بعد از برجام رخ داد 
و تا حدودی شرایط بهبود یافت اما از 
ریشه حل نشد. اگر نتوانیم مشکل را 
حل کنیم نشــان دهنده این است که 
فهم و شــناخت کافی را نداریم و به 
قدری مغروریم که نمی خواهیم از دنیا 
یاد بگیریم. یــا موضوع رانت و منافع 
به میان می آید چرا که این سیســتم 
کنونــی برای اقلیت خاصی بهشــت 

است.

در گفت وگو با یک کارشناس اقتصادی مطرح شد: 

3 گام اساسی برای اصالح نظام 
بانکی کشور
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گزیده خبر

اولیانوف: 
ادامه همکاری ایران با آژانس در 

مرحله کنونی بسیار مهم است
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین گفت: ادامه همکاری 
ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در شرایطی که هر لحظه امکان 
احیــای کامل برجام و لغو تحریم ها علیه تهــران وجود دارد، اهمیت 
زیادی دارد و مانع از بروز مشکالتی در آینده می شود.به گزارش گروه 
بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری »تاس«، »میخائیل 
اولیانوف« نماینده دائم روســیه در سازمان های بین المللی در وین، از 
جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اهمیت ادامه همکاری مقامات 
تهــران و اطمینان حاصل کردن از ادامه کار دوربین های مســتقر در 
تأسیســات هســته ای ایران و حفظ این فیلم ها به خاطر عدم تمدید 
توافقات فنی مربوط به نظارت بین آژانس و جمهوری اســالمی ایران 
تأکیــد کرد.اولیانوف در پیامی توئیتری نوشــت: »توافقات فنی بین 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و تهران هنوز به طور رسمی تمدید نشده 
است و در چنین شرایطی بسیار اهمیت دارد که ادامه کار دوربین های 
مستقر در تأسیسات هسته ای و حفظ فیلم های آنها تأمین شود، چنین 
اقدام معقولی از سوی طرف ایرانی باعث می شود که در آینده مشکلی 
در ایــن زمینه پیش نیاید.«طبق اطالعــات آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، این ســازمان هنوز پاسخی از طرف ایران درباره تمدید توافقات 
فنی موقت دریافت نکرده اســت و ضروری اســت که مقامات تهران 

هرچه سریع تر به این درخواست پاسخ دهند.
میخائیل اولیانوف همچنین تأکید کرد که به عقیده وی، احیای توافق 
هسته ای با ایران و لغو تحریم ها علیه تهران ممکن است در آینده بسیار 
نزدیک تحقق یابد. این دیپلمات روس در توئیتر خود نوشــت: »ادامه 
تماس ها بین جمهوری اسالمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اهمیت بسیار زیادی دارد،  به خصوص در مرحله کنونی که ما در انتظار 
احیــای کامل برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( و لغو تحریم های 
ضدایرانی در آینده بســیار نزدیک هســتیم.«روز جمعه »ســرگئی 
الوروف« وزیر امور خارجه روســیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی 
به همراه وزیر خارجه بحرین با یادآوری این واقعیت که پیشــرفت در 
مذاکرات مربوط به احیای توافق هســته ای با ایران کاماًل قابل توجه 
اســت، تأکید کرد: »بازگشت آمریکا به برجام باید شامل تعهد کامل 
و بدون قید و شــرط اجرای تمامی تعهداتی باشد که از ابتدا مقامات 

واشنگتن به عهده گرفته بعد آنها را نقض کردند.«

زمزمه های حضور دونالد ترامپ در 
انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا

– »استیو بنن« استراتژیست سابق کاخ سفید و از مشاوران ارشد چهل 
و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد که تردیدی وجود ندارد 
که دونالد ترامپ  درکارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ ریاســت جمهوری حضور 
خواهد یافت.به گزارش ایرنا، تارنمای   نشــریه آمریکایی »نیوزویک« 
)newsweek(  با انتشــار این خبر  افزود: درحالی که دونالد ترامپ طی 
هفته های اخیر بارها به احتمال حضور در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۴ اشاره داشته اما اینبار استیو بنن معتقد است که »هیچ تردیدی« 
وجود ندارد که دونالدترامپ رئیس جمهوری قبلی امریکا باردیگر برای 
ورود به کاخ ســفید در این کارزار حضور یابد.بنابراین گزارش بنن که 
جمعه گذشته در ویژه برنامه رسانه محافظه کار آمریکایی »نیوزمکس« 
)Newsmax( شرکت کرده بود دراین باره به صراحت گفت: قطعا بدون 
هیچ تردیدی دونالد ترامپ بار دیگر برای ریاست جمهوری آمریکا اقدام 
خواهد کرد.بنن درادامه گفت: هیچ چیز مانع توقف ترامپ نخواهد  شد 
چراکه اصرار مخالفان وی برای جلوگیری از حضور او در این انتخابات 
باعث هرچه مصمم ترشــدن ترامپ خواهد شــد.بنن مدیر اجرایی و 
موســس سابق تارنمای راســت گرای بریت بارت نیوز است که طراح 
شعار پوپولیستی راست گرای »اول آمریکا« محسوب می شود و نقش 
مهمی را در بسیاری از سیاست های ضد مهاجرتی ترامپ در روزهای 
نخســت ریاست جمهوری اش و ســاخت دیوار مرزی به عنوان وعده 
ترامپ داشــته است اما در آگوست ۲۰۱۷ اخراج شد.بنن مشاور ارشد 
ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۱۶میالدی بود که به دلیل 
اختالس از حامیان خــود رئیس جمهوری درتالش برای جمع آوری 
پول برای ســاخت دیوار مرزی مکزیک- آمریکا متهم شناخته شد اما 
او خود را بی گناه دانست.دونالد ترامپ در آخرین ساعات حضور خود 
بعنوان چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا  در کاخ سفید، دستور 
عفو  ۷۳ نفر ازجمله اســتیو بنن مشاور ارشد و استراتژیست پیشین 
خود را صادر کرد.درحالــی زمزمه هایی از حضور ترامپ در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا شنیده می شود که وی تنها رئیس 
جمهوری در کل تاریخ آمریکا است که دو بار به اتهام های سو استفاده 
از قدرت، مانع از تحقیقات قضایی توسط کنگره و ایجاد آشوب و حمله 
به عمارت کنگره در ششم ژانویه ۲۰۲۰ توسط هوادارانش، استیضاح 

شد که در هردو دادگاه تبرئه شد.

بایدن در واکنش به حمله سایبری اخیر؛
 درباره دست داشتن روسیه درحمله سایبری 

به آمریکا مطمئن نیستیم
رییس جمهور آمریکا در ســخنانی گفت که واشنگتن هنوز مطمئن نیست که 
روسیه در حمله سایبری اخیر که صدها شرکت آمریکایی را هدف قرار داد، دست 
داشته باشد.به گزارش مهر، رییس جمهور آمریکا گفت واشنگتن هنوز مطمئن 
نیست که روسیه در حمله سایبری گســترده اخیر به صدها شرکت آمریکایی 
دخیل باشــد.»جو بایدن« گفت: ما مطمئن نیستیم چه کسی پشت این حمله 
قرار دارد، تخمین و برآورد اولیه این است که دولت روسیه دخیل نیست اما هنوز 
مطمئن نیســتیم.رییس جمهور آمریکا با بیان اینکه به دستگاه های اطالعاتی 
این کشور دستور تحقیقات دقیق در این خصوص را داده است، تهدید کرد اگر 
واشــنگتن به این نتیجه برسد که روسیه مسئول این حمله است واکنش نشان 
خواهد داد.گفتنی اســت که شرکت امنیت سایبری »هانترس لبز« پیش از این 
تأیید کرد که در حدود ۲۰۰ شــرکت آمریکایی هدف حمله سایبری یک »باج 
افزار« قرار گرفتند.بر اســاس اعالم این شرکت، در این حمله سایبری نرم افزار 
»وی اس ای« شــرکت کاســیا )Kaseya( که خدمات فناوری اطالعات و امنیت 
به کســب و کارهای کوچک و متوســط ارائه می کند، هدف حمله قرار گرفت.

شــرکت کاســیا هم در بیانیه ای از کلیه کســانی که از نرم افزار »وی اس ای« 
این شــرکت استفاده می کنند، خواسته تا اطالع ثانوی سرورهایشان را خاموش 
کنند.ماه گذشــته نیز یک گروه هکر به شــبکه کامپیوتری شرکت »کلونیال« 
که بزرگ ترین خط لوله انتقال ســوخت در آمریکا است حمله کرد. تحت تأثیر 
این حمله که با اســتفاده از باج افــزار صورت گرفت انتقال بنزین و گازوئیل در 
بخش های گسترده ای از مناطق شرقی آمریکا مختل شد.شرکت »کلونیال« در 
نهایت برای حل این مشکل ناگزیر شد حدود پنج میلیون دالر در قالب رمز ارز 
به باج گیران بپردازد.در حمالت سایبری که با استفاده از باج افزار انجام می گیرد 
هکرها به شــبکه کامپیوتری قربانی نفوذ کرده و با پیاده کردن یک سیســتم 
رمزنویسی شــده در این شبکه مانع ادامه فعالیت آن می شوند. تبهکاران در ازای 
کلید این نرم افزار رمزنویسی شده اقدام به باج خواهی می کنند.آمریکا در ماه های 
اخیر شــاهد دو حمله ســایبری دیگر نیز بوده است؛ اولی نفوذ هکرها به شبکه 
کامپیوتری چندین نهاد دولتی با استفاده از نرم افزار روزآمد شده »سوالر ویندز« 
بود. مورد دوم هم رخنه در تعدادی از سرورهای هدایت کننده ایمیل های شرکت 
»مایکروسافت« بود.بر اساس ادعای مقامات آمریکایی، حمله سایبری با »سوالر 
ویندز« به هکرهای تحت حمایت روســیه نسبت داده شده است اما اخالل در 
ســرورهای مایکروسافت احتماالً توســط یک کارزار جاسوسی سایبری چینی 

صورت گرفته است.

 ائتالف گروه ها و حزب های راست
 افراطی اروپا

ســران احزاب و گروه های راست گرای افراطی کشــورهای اروپایی در راستای 
تشــکیل ائتالف راست افراطی در اروپا، بیانیه مشترکی امضا کرده اند.به گزارش 
ایرنا از تارنمای فرانس انفو؛ با اینکه این بیانیه سنگ بنای تشکیل ائتالف آینده 
گروه ها و احزاب راســت افراطی اروپایی به شــمار می رود، اما هنوز پرسش های 
مهم حل نشــده ای باقی مانده و چند گروه راســت افراطی به ویژه در آلمان و 
رومانی از پیوســتن به این ائتالف خودداری کرده اند.     مارین لوپن رهبر حزب 
راســت افراطی »اجتماع ملی« فرانســه، از ۱۵ امضا کننده نخست این بیانیه 
مشترک برای تشکیل ائتالف بزرگ نمایندگان احزاب و گروه های راست افراطی 
در پارلمــان اروپایی بــا هدف اجرای اصالحات در اروپا بــود. برخی دیگر امضا 
کنندگان این بیانیه ویکتور اوربان نخســت وزیر مجارســتان، متئو سالوینی از 
لیگ ایتالیا، یاروســالو کاژینسکی رهبر حزب عدالت و قانون لهستان، سانتیاگو 
اباسکال از گروه فوکس اسپانیا و جیورجیا ملونی از جنبش نئوفاشیست برادران 
ایتالیا هســتند.این بیانیه با انتقاد از اهداف بلندپروازانه اتحادیه اروپا برای ایجاد 
کشــوری فدرال، گفته که این تالش ها به صورت گریزناپذیری نیروی مردم را 
به منزله قلب طپنده تمدن این قاره، از دســت خواهد داد.جناح راست افراطی 
فرانسه به منزله مطرح کننده اصلی این پیشنهاد، در انتخابات منطقه ای و محلی 
۲ مرحله ای اخیر این کشور شکست سختی خورد.   به نوشته روزنامه فرانسوی 
لوفیگارو، دومین دور انتخابات منطقه ای فرانســه روز گذشته )۲۷ ژوئن/ششم 
تیر( در حالی برگزار شــد که عدم مشارکت گسترده فرانسوی ها باز هم رکورد 
زد و به ۶۶ درصد رسید. همچنین در این انتخابات، شکست بزرگی برای حزب 
»جمهوری به پیش« به رهبری امانوئل مکرون و حزب راست افراطی »اجتماع 
ملی« به رهبری لوپن رقم خورد.   پس از برگزاری دور دوم انتخابات منطقه ای 
فرانســه، اگر چه به دلیل عدم استقبال فرانسوی ها از این انتخابات، هنوز رمز و 
راز و معمای رقابت احزاب سیاسی در هاله ای از ابهام باقی مانده، اما چهره پازل 
سیاسی این کشور را ۱۰ ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری تا حدی نمایان 
کرده؛ چرا که مساله دوئل انتخاباتی مکرون و لوپن، برخالف نتایج نظرسنجی ها 
بعید به نظر می رســد.   روزنامه فرانســوی لوپریزین نیز نوشته است که پس از 
مشارکت ۳۲ درصدی شهروندان در دور نخست انتخابات منطقه ای در یکشنبه 
گذشــته، با وجود تالش ها و فراخوان های متعدد سیاستمداران این کشور برای 
برانگیختن فرانسوی ها به رای دادن، باز هم میزان مشارکت همگانی در دور دوم 

این انتخابات ۳۴ درصد اعالم شد.

 ۱۸ کشته و زخمی در انفجار ۶۱ دکل برق 
در عراق

دولت عراق از کشته و زخمی شدن ۱۸ تن در جریان انفجار ۶۱ دکل برق طی 
دوره اخیر خبر داد.به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، 
رسانه دولتی عراق در بیانیه ای اعالم کرد: حمالتی که شبکه ملی برق در معرض 
آن قرار گرفت به کشــته شــدن هفت تن و زخمی شدن ۱۱ تن و تخریب ۶۱ 
دکل برق منجر شد.در این بیانیه مشخص نشده که در چه دوره ای این انفجارها 
رخ داد اما در طول روزهای گذشته مسئوالن عراقی از انفجار چندین دکل برق 
در اســتان های دیالی و کرکوک و صالح الدین خبر دادند.در این راستا مصطفی 
الکاظمی، نخســت وزیر عراق به نیروهای امنیتی دســتور داد که اقدامات الزم 
را بــرای حفاظت از دکل های برق اتخاذ کنند.در نشســت تیم بحران با حضور 
مسئوالن پرونده انرژی و رهبران دستگاه های امنیتی حفاظت از دکل های برق در 
برابر حمالت خرابکاران و تروریست ها صحبت شد و فرماندهی عملیات مشترک 
گزارشــی را از اقدامات خود برای حفاظت از این دکل ها ارائه کرد.شنبه وزارت 
برق در دو بیانیه از آســیب رســیدن به پنج دکل برق به دلیل حمالت با بمب 
در نینوا و االنبار خبر داد.جمعه بعد از حمالت افراد ناشــناس به دکل های برق 
در استان های دیالی و صالح الدین برق تمام استان ها قطع شد.به دنبال قطعی 
برق اخیر الکاظمی دستور تشکیل کمیته ای را در این باره داد و استعفای ماجد 
حنتوش، وزیر برق و احمد خیری، مدیر کل شرکت انتقال برق را پذیرفت.در این 
راستا حسین عالوی، مشاور نخست وزیر عراق درباره راهکارهای فوری کشورش 

برای حل بحران برق صحبت کرد.

جدیدترین وضعیت پیشروی طالبان؛

سقوط ۱۳شهر افغانستان در شبانه روز گذشته
گزارش هــا حاکی از پیشــروی طالبان و تصرف ۱۳ شــهر 
افغانســتان توســط این گروه طی شــبانه روز گذشته است. 
طالبان طی شبانه روز گذشته کنترل شهرهایی در استان های 
بدخشــان، تخار، قندهار و پکتیا را به دســت گرفتند.گفته 
می شود که ۹ شهرستان بدخشان بدون هیچ گونه درگیری به 
دســت طالبان افتاده است.به دنبال بدتر شدن اوضاع امنیتی 
و سقوط چندین شهرســتان در والیت بلخ به دست طالبان، 
کنسولگری های ایران، ترکیه و پاکستان تعطیل شد.به گزارش 
رسانه های افغانســتان، کنسولگری های این سه کشور بخش 
صدور ویزا را تعطیل کرده و دیپلمات ها به کابل بازگشــته اند.

فرهاد عظیمی، والی بلخ از تعطیلی چندین کنسولگری ازجمله 
کنسولگرهای کشــورهای ایران، ترکیه و روسیه در شهر مزار 
شــریف خبر داده بود.به گفته عظیمی، کنسولگری روسیه به 
منطقه بین بندر حیراتان و شــهر ترمذی منتقل شده است.

پیش  از این مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان اعالم کرده 
بود که ۱۲۷ شهرستان این کشور طی دو ماه گذشته به دست 
طالبان ســقوط کرده و دولت تنها موفق شده ۱۰ والیت را از 

کنترل طالبان خارج کند.

تسلط طالبان بر یک پایگاه نظامی در کابل
یک شبکه خبری از تســلط طالبان بر یک پایگاه نظامی در 
پایتخت افغانســتان خبــر داد.به گزارش خبرگــزاری مهر، 
الجزیــره عربی در خبری فوری اعالم کرد که طالبان در ادامه 
پیشروی های روزهای اخیر خود توانسته بر یک پایگاه نظامی 
در کابل مسلط شود.از ســوی دیگر اعالم شده که در والیت 
بدخشــان ۴۰ نفر از نیروهای طالبان کشته شده اند. این افراد 
در حمله هوایی ارتش افغانستان به این والیت کشته شده اند.

روز گذشته نیز بیش از ۵۰ عضو طالبان در حمله هوایی ارتش 
افغانستان در والیت هلمند کشته شده بودند.گروه طالبان در 
جریان یورش گســترده خــود در روزهای اخیر کنترل بیش 
از ۵۰ ولســوالی را در افغانســتان به دســت آورد و برخی از 
ولسوالی ها بارها میان طالبان و نیروهای دولتی دست به دست 
شــدند. حکومت تاکنون در مجموع توانسته است کنترل ۱۰ 

ولسوالی را باز پس بگیرد.

سفیر روسیه در آمریکا: 
 پیشرفتی در روابط دو کشور ایجاد 

نشده است
سفیر روسیه در آمریکا در مصاحبه ای گفت، از زمان نشست جو بایدن و والدیمیر 
پوتین در شــهر ژنو پیشرفت چشمگیری در روابط آمریکا-روسیه وجود نداشته، 
هر چند که تنها ۱۰ روز از آن زمان گذشــته اســت.به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری اسپوتنیک، آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا در مصاحبه ای با 
کانال یوتیوب ســولوویوف الیو تصریح کرد: این نسنجیده است که من بگویم در 
روابط آمریکا-روسیه تغییرات اساسی چشمگیر به وجود آمده است. تنها ۱۰ روز 
گذشته اســت و امروز یازدهمین روز ماندن من در آمریکا است.آنتونوف تصریح 
کرد، روسیه تسلیم خط مشی تندروی واشنگتن در قبال مساله اموال دیپلماتیک 
نمی شود.او ادامه داد که در قبال این مساله پیشرفتی وجود ندارد و آمریکا تصریح 
کــرده که این اموال را باز نخواهد گرداند. بــه گفته آنتونوف، هر دو هفته طرف 
روسی درخواست هایی میفرستد تا به سفیر اجازه ورود به دفاتر سرکنسولگری در 
سان فرانسیسکو و سیاتل داده شود اما نتیجه ای در بر ندارد.آنتونوف خاطرنشان 
کرد: من از رهبران وزارت خارجه آمریکا پرســیده ام به من بگویید چطور ســر 
زدن ســفیر روســیه می تواند امنیت ملی آمریکا را تضعیف کند به ویژه اگر شما 
تایید می کنید که این اموال ما اســت؟ تا کنون این یک خط مشی تندرو و یک 
موضع سرسختانه بوده است.آنتونوف همچنین روز شنبه با ادعاهای واشنگتن در 
خصوص اینکه مســکو در حال تضعیف کار دفاتر کنسولی آمریکا مقابله کرده و 

آنها را مهمل خواند.

پاکستان: 
دیگر با هند هیچ ارتباطی نداریم

مشــاور امنیت ملی پاکستان گفت، دیگر هیچ ارتباط غیرمستقیم یا محرمانه ای 
با هند برای از ســرگیری گفتگوهای متوقف شــده بین دو کشور وجود ندارد.به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، به گفته موعید یوسف، مشاور امنیت 
ملی پاکســتان این ارتباطات بین اسالم آباد و هند به این دلیل متوقف شده که 
دهلی نو نتوانسته اعتمادسازی کند و یکی از دالیل این مساله، لغو وضعیت ویژه 
کشــمیر در اوت ۲۰۱۹ است.وی در گفتگویی با شبکه خبری جئو پاکستان و با 
مطرح کردن این ادعا که دهلی نو به دنبال گفتگو و از ســرگیری مذاکرات است، 
افزود:  دیگر تماسی با هند نداریم. این دهلی نو بود که به ما نزدیک شد و گفت که 
می خواهد درباره تمامی مســائل مورد مناقشه از جمله کشمیر گفتگو کند اما ما 
شرط خود را برای از سرگیری گفتگوها مطرح کردیم که یکی از آنها رسیدگی به 
مســاله لغو وضعیت ویژه کشمیر است.پنجم اوت ۲۰۱۹، دولت هند ماده ۳۷۰ و 
دیگر مفاد آن را مربوط به خودمختاری کشمیر از قانون اساسی لغو و آن را به دو 
قلمروی فدرالی تقسیم کرده است.بر اساس اعالم عفو بین الملل، همچنین هند 
منطقه را محاصره، هزاران تن را بازداشــت و محدودیت تردد وضع و اینترنت را 
در منطقه قطع کرد.اســالم آباد هم در عوض روابط تجاری و دیپلماتیک خود را 
هند تعلیق کرد.مشاور امنیت ملی پاکستان با پیش بینی این مساله که تغییری 
در موضع هند در ارتباط با لغو وضعیت ویژه کشمیر دیده نمی شود، گفت: از آن 
زمان تاکنون آنها هیچکاری در ارتباط با این مساله انجام ندادند. هند پس از لغو 
وضعیت ویژه در کشــمیر گیر افتاده است. به نفع خودشان است که موضعشان 

را تغییر دهند.

روزنامه نیویرک تایمز با اشاره به حمله اخیر به یک کشتی تجاری در اقیانوس هند که 
پیشتر متعلق به یک شرکت رژیم صهیونیستی بوده است، مدعی شد که به نظر می 
آید این حادثه، جدیدترین اقدام در ســایه نزاع میان ایران و اسرائیل باشد.به گزارش 
ایسنا، نیویورک تایمز در گزارشی به حمله روز شنبه به یک کشتی تجاری در اقیانوس 
هند اشاره کرد که مالکیت آن تا چندی پیش متعلق به یک شرکت صهیونیستی بوده 
و به تازگی مالکیت آن به شرکتی انگلیسی منتقل شده است و برخی مقامات امنیتی 
رژیم صهیونیستی مدعی اند که احتماال توسط یک هواپیمای بدون سرنشین ایرانی یا 
کماندوهای ایران هدف حمله قرار گرفته است.این روزنامه آمریکایی در ادامه گزارش 
خود مدعی شــد: به نظر می رسد این حمله، جدیدترین اقدام تالفی جویانه در سایه 
نزاع منطقه ای ایران و اســرائیل باشــد.نیویورک تایمز همچنین نوشت: حمله به این 
کشــتی تجاری که از جده در عربستان ســعودی به سمت بندر جبل علی در امارات 
متحده عربی در حرکت بوده اســت در حالی انجام گرفته است که ایران و آمریکا در 
حال انجام مذاکرات غیرمستقیم برای احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ هستند، چیزی 
که اســرائیل به شدت با آن مخالف است.به نوشــته نیویورک تایمز، ایران مسئولیت 

این حمله را بر عهده نگرفته اســت اما رســانه های داخلی و یا رسانه های وابسته به 
این کشــور در خاورمیانه پوشش گســترده ای از این حادثه ارائه داده اند.این روزنامه 
می افزاید، ایران و اسرائیل در سال های اخیر به گونه های مختلف زمینی و هوایی در 
خاورمیانه با یکدیگر مقابله کرده اند اما این دو به تازگی جبهه جدیدی را نیز در دریا 
باز کرده اند. به گفته مقامات اســرائیلی، آنها تاکنون به کشتی های حامل نفت ایران 
حمله کرده اند و جمهوری اســالمی ایران هم چندین بار کشتی های تجاری متعلق 
به اسرائیل را هدف قرار داده است.این روزنامه همچنین نوشت که کشتی تجاری که 
روز شــنبه هدف حمله قرار گرفت، مدتی است که دیگر متعلق به شرکت دریانوردی 
زودیاک )یک شرکت صهیونیستی( مستقر در لندن نیست و این شرکت با انتشار بیانیه 
 LTD ۵ Polar ای تاکید کرد که کشتی را به یک موسسه دیگر، مستقر در لندن به نام
واگذار کرده است.به گفته مقامات آمریکایی و صهیونیستی، از زمانی که کشتی های 
اســرائیل در ماه های مارس و آوریل هدف قرار گرفتند، آمریکا تالش کرده است تا از 
کشتی های متعلق به اسرائیل در آب های خلیج فارس و مناطق اطراف آن محافظت 

کند و آنها را اسکورت کند.

ادعای نیویورک تایمز درباره نقش ایران در حمله به کشتی اسرائیلی

دســتگاه قضایی لبنان درحالی تحقیقات درباره پرونده 
انفجار بندر بیروت را وارد مســیرهای تازه کرده که این 
کشــور با بحران های سیاســی و اقتصادی گســترده ای 
دست و پنجه نرم می کند.به گزارش ایسنا، شبکه خبری 
المیادین در مطلبی نوشــت، دستگاه قضایی لبنان روند 
تحقیقات درباره پرونده انفجار بنــدر بیروت را آغاز کرد 
و علیه شخصیت های سیاسی و نظامی اقامه دعوی کرد. 
سواالتی درباره زمان اجرای این اقدامات و پیامدهای آن 
در سایه بحران داخلی فراگیر در لبنان وجود دارد.قبل از 
یک ماه از سالروز فاجعه انفجار بندر بیروت دستگاه قضایی 
لبنان اتفاق غافلگیرکننده ای را با احضار مسئوالن سیاسی 
و امنیتی کنونی و سابق رقم زد. بعد از اینکه طارق بیطار، 
بازپرس مرحله اســتماع شــاهدان و متهمان را به پایان 
رســاند مرحله پیگردها را آغاز کرد.البیطار در نامه ای به 
پارلمان خواهان ســلب مصونیت علی حسن خلیل، وزیر 
دارایی ســابق، غازی زعیتر، وزیر مشــاغل سابق و نهاد 
المشنوق، وزیر کشور سابق شــد تا آن ها را مورد پیگرد 
قرار دهد.البیطار همچنین قصد دارد یوســف فنیانوس، 
وزیر مشاغل ســابق را تحت پیگرد و بازجویی قرار دهد. 
وی همچنین قصد احضار تونی صلیبا، رئیس دســتگاه 
امنیت کل و عباس ابراهیم، مدیرکل دستگاه امنیت سابق 
را دارد.او علیه تعدادی از رهبران امنیتی سابق مثل جان 

قهوجی، فرمانده سابق ارتش اقامه دعوی  کرده است.
ماجد نعمه، ســردبیر مجله »آفریقا و آسیا« به المیادین 
گفت: قرار بود دستگاه قضایی لبنان قبل از اتخاذ اقدامات 

عجوالنه به منبع مراجعه کند. اسرائیل بر اختالفات میان 
لبنانی ها تکیه می کند و این یک استراتژی جدید نیست.

تصمیم دســتگاه قضایی لبنان همزمان بــا بحران های 
داخلی این کشور است از بحران اقتصادی و مالی گرفته تا 
بحران سیاسی به دلیل عدم تشکیل دولت و هشدارهای 
متعدد نسبت به فروپاشی فراگیر در لبنان. لبنان از اواخر 
۲۰۱۹ با بحران خفقان آوری دســت و پنجه نرم می کند 
و دیــدگاه واضحی برای حل آن وجود ندارد.مســئوالن 
وضعیت کنونی را نمی توانند حل کنند و اتهام زنی های 
متقابلی درباره فساد و کارشکنی در تشکیل دولت وجود 
دارد. بیش از هشــت ماه از مکلف شــدن سعد حریری 
به تشکیل دولت گذشته اســت و وی هنوز نتوانسته به 
توافقی برای تشــکیل دولت برســد.پیامدهای بحران در 
پاییــن آمدن ارزش لیــره در مقابل دالر خود را نشــان 
می دهد. دولت موقت با ریاســت حسان دیاب در شرایط 
دشواری فعالیت می کند.همچنین کمبود شدید سوخت 
برق به این موارد اضافه می شــود و نشان دهنده افزایش 
ناتوانی دولت از عمل به مسئولیت های خود است. خزانه 
دولت لبنان تقریبا خالی است و همین مسئوالن لبنانی 
را وادار کرده تا از پرداخت وام های خارجی ســرباز زنند.

بحران های لبنان از حوادث منطقه به دور نیستند. لبنان 
از مداخله خارجی مستمر که در درجه اول مقاومت را به 
ویژه بعد از پیروزی های محور مقاومت و نبرد »شمشــیر 
قدس« هدف قرار می دهد، رنج می برد.فرضیه اینکه رژیم 
صهیونیستی پشــت انفجار بندر بیروت است بسیار رایج 

شده اســت. اما هنوز این مسئله تأیید نشده است گرچه 
این رژیم بیشترین استفاده را از انفجار بندر بیروت می برد.

این رژیم تنها طرفی نیســت که در لبنان بازی می کند. 
آمریکایی ها نیز دشمنی شان را نسبت به محور مقاومت و 
حزب اهلل مخفی نمی کنند و با هر روشی سعی می کنند بر 
آن فشــار بیاورند و تحریم هایی را علیه رهبران آن اعمال 
کنند.متأسفانه کشــورهای عربی به رژیم صهیونیستی و 
آمریکا در تالش ها برای تنــگ کردن عرصه بر لبنانی ها 
پیوســته اند که نشان می دهد بحران کنونی لبنان جدا از 
نزاع منطقه نیســت.در این راستا لیلی نقوال، استاد روابط 
بین الملل دانشــگاه لبنان گفت: تمام بحران های منطقه 
بر لبنان تأثیر می گذارند. این سوال برای من پیش آمده 
که چرا حسان دیاب احضار می شود اما سعد حریری نه. 
زمانی که جنایتی در حد انفجار بندر بیروت رخ می دهد 
باید تمام فرضیه ها در نظر گرفته شود. نباید هیچ کسی 
درباره این پرونده مصونیت داشــته باشد. هیچ مسئله ای 
سوءاســتفاده داخلی و خارجی از تحقیقات انفجار بندر 
بیروت را تضمین نمی کند.حسن جونی، استاد حقوق بین 
الملل در دانشگاه لبنان گفت: روند سلب مصونیت احتماال 
به بحران سیاسی بزرگی در لبنان منجر می شود. به دنبال 
سلب مصونیت در پارلمان مشــکل ایجاد می شود و این 
مسئله به مشــکل دیگری در خیابان ها و در میان مردم 
منجر می شود. برخی نمایندگان پارلمان لبنان گروه های 
مسلح در ســوریه را حمایت مالی کردند آیا درباره آن ها 

تحقیقات صورت گرفت.

گزارش- المیادین

بحران های پیاپی؛ فروپاشی لبنان تا کجا ادامه دارد؟
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تحقیقات نشان می دهد که روزانه فقط ۵ دقیقه تمرینات قدرتی عضالت 
تنفسی، فشار خون را کاهش داده و باعث ارتقاء سالمت عروق و کاهش 
مصرف دارو می شــود. در ابتدا هنگام تجویز آن برای اختالالت تنفسی، 
پزشکان یک دستورالعمل ۳۰ دقیقه ای در روز را با مقاومت کم توصیه 
می کنند. اما در سال های اخیر، کریگد و همکارانش در دانشگاه آریزونا 
در حال بررسی این موضوع بودند که آیا یک پروتکل با کارآیی بیشتر در 
زمان  ۳۰ دقیقه، استنشاق در روز با مقاومت باالی شش روز در هفته، 
می تواند از بهبود عملکرد قلبی عروقی، شناختی و ورزشی بهره مند شود 
یا خیر. آاین عمل لزوما به معنای جایگزینی ورزش نیست بلکه می تواند 
یک گزینه مفید برای کسانی باشد که دسترسی به مسیر های پیاده روی 

یا مراکز تفریحی ندارند.

برخی نشانه ها که زنگ خطر مصرف قند را به صدا در می آورند: ۱. اصال 
احساس سیری ندارید!  بر خالف خوراکی های مغذی، قند ها به مغزتان 
این پیام را نمی رسانند که شما همین حاال چیزی خورده اید. به همین 
دلیل شــما در خوردن زیاده روی می کنید. ۲. پوســت تان زیاد جوش 
می زند. مصرف بیش از حد قند، برای پوست تان مضر است. ۳. بیش از 
حد احساس خستگی دارید. در صورتی که صبحانه یا ناهارتان پر از قند 
است و مواد مغذی مهمی مثل پروتئین، فیبر یا چربی را ندارد، احتمال 
این که خود را در وســط روز خالی از انرژی احســاس کنید بسیار زیاد 
است. ۴. فشار خون تان باال است. اگر فشار خون تان بین ۸ و ۱۲ باشد، 
عادی است. ۵. بعد از ورزش بی حال می شوید. در صورتی که اهل ورزش 

هستید، رساندن سوخت مناسب به بدن تان، ضروری است.

سردرد ناشی از استرس می تواند خفیف یا نسبتاً دردناک باشد. این 
نوع ســردرد بسیار رایج است و بیشتر افراد در برهه ای از زندگی آن 
را تجربه می کنند. اطالع از نشــانه های سردرد استرسی می تواند به 
شناسایی این نوع سردرد و تسکین آن کمک کند. ۱. سردرد ها مدام 
بدتر یا بیشتر می شوند. ۲. هیچ حساسیتی به صدا یا نور ندارید. ۳. 
در هر  دو طرف سر احساس درد می کنید. ۴. سردرد ها در بعدازظهر 
یا عصر شروع می شوند. ۵. احساس درد یا ناراحتی ضعیف در ناحیه 
سر، کف سر، گردن، یا شانه ها. ۶. سردرد با دیگر نشانه های استرس 
یا اضطراب همراه است. ۷. نشانه های عصب شناختی یا تهوع را تجربه 
نمی کنید. ۸. ســردرد ها هنگام اختالل رخ می دهند. ۹. احســاس 

گرفتگی یا فشار. ۱۰. احساس نمی کنید بیمار هستید.

5 دقیقه تمرین تنفس، فشار 
خون را کاهش می دهد!

6 نشانه که زنگ خطر مصرف 
قند را به صدا در می آورند

 عالئم سردرد های ناشی 
از استرس

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

افزایش خروجی سد زاینده رود برای آبیاری باغات غرب اصفهان

آغاز تولید مهم ترین شاسی بلند تاریخ ب ام و
پس از اندکی تأخیر ســرانجام تولید ســری ب ام و iX ۲۰۲۲ به صورت رسمی آغاز شد. نســخه های پیش تولیدی اولین قدبلند 
تمام الکتریکی ب ام و قباًل خط تولید کارخانه دینگولفینگ در باواریا را ترک کرده بودند اما هم اکنون تولید نسخه های نهایی به 
منظور تحویل به مشتریان کلید خورده است. کارخانه دینگولفینگ تأسیسات بسیار پیشرفته ای بوده و مشغول مونتاژ محصوالت 
درون ســوز، پالگین هیبریدی و تمام الکتریکی در یک خط مونتاژ اســت. مدیر تولید ب ام و گفته است: آغاز تولید ب ام و iX یک 
دستاورد دیگر در گسترش استراتژی الکتریکی سازی ما و نشان دهنده ی دگرگونی موفقیت آمیز شبکه تولید به سمت حمل ونقل 
الکتریکی و دیجیتالی سازی است. این شاسی بلند الکتریکی به همراه سری ۵، سری ۷ و سری ۸ مونتاژ می شود. ب ام و اخیراً ۴۰۰ 
میلیون یورو را صرف گسترش و تجهیز کارخانه دینگولفینگ کرده تا چنین خودروهای متنوعی را تولید کند. این سرمایه گذاری 
به تولید نسل بعدی سری ۵ و ۷ در سال های آتی نیز کمک خواهد کرد. هر دو سدان یاد شده دارای نسخه های تمام الکتریکی 
نیز خواهند بود. اما iX در آغاز فقط با یک قوای محرکه روانه بازار آمریکا خواهد شــد. مدل iX xDrive۵۰ قدرت ۵۱۶ اســب 
بخاری، شتاب صفر تا ۹۶ کیلومتر در ساعت ۴.۶ ثانیه ای، شعاع حرکتی ۴۸۳ کیلومتری و قیمت ۸۳,۲۰۰ دالری خواهد داشت.

سرخوشی استراماچونی و ویلموتس به لطف دالرهای ایرانی !
مربیان و بازیکنان خارجی در اتفاقات اخیر نشان دادند که چقدر می توانند از بی اطالعی مدیران ایرانی در هنگام عقد قرارداد و عمل به 
تعهدات خود سود ببرند و بدون اینکه دست به سیاه و سفید بزنند، دستمزدشان را دریافت کنند. آندره آ استراماچونی، سرمربی سابق 
استقالل بعد از گذشت حدود یک سال و نیم از زمان جدایی از آبی پوشان پایتخت، هدایت تیمی را کیلومترها پایین تر از ایران در کشور 
قطر برعهده گرفت و از شــروع فصل جدید، کار خود را آغاز خواهد کرد. این اتفاق دقیقا دو ســال بعد از عقد قرارداد رسمی با استقالل 
صورت گرفت، یعنی ســرمربی ایتالیایی با توجه به شــکایت از استقالل در فیفا و درخواست غرامت برای این دو سال، قرارداد جدیدی 
منعقد نکرد تا طلب خود را از استقاللی ها تمام و کمال دریافت کند. اگر استراماچونی قبل از این با تیمی قرارداد می بست، فیفا مبلغ 
قرارداد جدید او را از طلبش از استقالل کسر می کرد تا او در یک زمان، از دو جا حقوق نگیرد. نگاهی به مبلغ قرارداد جدید او با الغرافه 
قطر و قراردادش با استقالل به این معنی است که در این صورت، استراماچونی پولی بابت دوران حضور در استقالل نمی گرفت. او برای 
همکاری با اســتقالل، ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو می گیرد که این دوران را به علت فســخ قرارداد در استراحت به سر برد و حاال از االن 

ساالنه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو از الغرافه قطر می گیرد. 

بس آدمیان پای بند دیوند
بسیار سر اینجا رب آستانست

از پای رد افتد هب نیمهٔ راه
آن رفته هک بی توهش و توانست جانست چراغ وجود، جانستزین تیره تن، امید روشنی نیست گام گل از سعی باغبانستشادابی شاخ و شکوهف رد باغ هن

خارش بکن ایدوست، بوستانستدل را ز هچ رو شوره زار کردی خون خورده و رخسار کرده رنگین
این لعل هک اندر حصار کانست

پیشنهاد

چهره روز

پرده
کتاب پرده با عنوان فرعی آخرین پرونده ی هرکول پوآرو 
اثری از نویسنده مشهور، آگاتا گریستی است. کتابی که 
نویسنده مایل بود بعد از مرگش منتشر شود و سال های 
ســال آن را نزد خود نگه داشت. اما یکباره تصمیم اش 
را عوض کــرد و در نهایت کتاب را چــاپ کرد. کتابی 
کــه به مجموعه کارآگاهی هرکول پــوآرو خاتمه داد و 
همان طور که از عنوان مشــخص است، آخرین پرونده 
پوآرو اســت. آخریــن پرونده هرکول پــوآرو، هزارتوی 
تاریک قتلی مرموز اســت و در مکانی اتفاق می افتد که 
او اولین پرونده اش را در آنجا انجام داد. خانه ای ییالقی 
به نام »اســتایلز« که اکنون به کلی تغییر کرده است.
آرتور هیستینگز، دوســت و همراه همیشگی پوآرو، در 
کمال ناباوری نامه از او دریافت می کند تا به اســتایلز بیاید که اکنون به مهمانخانه بدل شــده است. 
جودیت، دختر هیســتینگز، نیز در آنجا حضور دارد و به نظر می رسد این دعوت برای تجدید دیدار و 
گذراندن اوقاتی خوش است اما پوآرو خیلی سریع موضوع را برای هیستینگز روشن می کند: »آمده ام 
این جا تا قاتلی را به دام بیندازم.«برای حل این پرونده و گرفتن قاتل، پوآرو به دوستش نیاز دارد چرا 
که او »درب و داغان و علیل« شــده و حتی چند قدم راه رفتن از ســخت ترین کارهای ممکن است. 
خوشبختانه هیستینگز که بسیار تحت تاثیر هوش و ذکاوت پوآرو قرار دارد و می گوید پوآرو زندگی اش 
را برای همیشه تغییر داده، با کمال میل او را همراهی می کند. هرچند که این همراهی و همکاری با 
پوآرو آن طور که باید و شاید پیش نمی رود.ماجرای اصلی از این قرار است که پوآرو با مطالعه ۵ پرونده 
مختلف که در هریک از آن ها فردی مرده است، به این نتیجه می رسد پای یک قاتل سریالی در میان 
اســت و دالیلی وجود دارد که پوآرو باور کنــد در آن مهمانخانه به زودی قتل دیگری اتفاق می افتد. 
مســئله اینجاست که در آن ۵ پرونده یا قاتل گرفته شــده و یا دادگاه رای به خودکشی مقتول داده 
است. بنابراین کسی جز پوآرو فکر نمی کند که پای یک قاتل خطرناک در میان باشد.راوی داستان اما، 
هیستینگز است و خواننده همراه با او باید تالش کند تا حقیقت را کشف کند. به دالیل مختلف، پوآرو 
اطالعات بسیار کمی در اختیار هیستینگز قرار می دهد. پوآرو نه قاتل را معرفی می کند و نه سرنخی در 
اختیار او قرار می دهد ولی کمک هیستینگز برای حل معما ضروری است.از سستی و ناتوانی هرکول 
پوآرو باخبر شــدم. ایمان داشتم که به قول خوش مغزش همچنان با همان تیزهوشی همیشگی کار 
می کند، اما پیکرش چنان فرسوده شده بود که بی درنگ فهمیدم قرار است نقش من در این داستان 
بســیار پررنگ تر از همیشه باشد. به عبارتی باید چشــم و گوش پوآرو می بودم. )کتاب پرده – آخرین 

پرونده هرکول پوآرو – صفحه ۵۹(

سام شپارد
ساموئل شــپارد راجرز چهارم )زاده ۵ نوامبر ۱۹۴۳ 
- درگذشــتهٔ ۲۷ ژوئیــه ۲۰۱۷( نمایش نامه نویس، 
کارگــردان و بازیگر آمریکایی بود. شــپرد در طول 
زندگی حرفه ای اش بیش از ۴۰ نمایش نامه نوشــت. 
سم شــپرد برای اولین بار در سال ۱۹۷۱ با نمایش 
دهان کابوی مورد توجه قرار گرفت. از جمله فیلم های 
او می تــوان به چیزهای درســت، بلک تورن، حماقت 
برای عشق، باندیداس، ماگنولیاهای فوالدی، پرونده 
پلیکان اشــاره کرد. او یکی از نویســندگان فیلم نامه 
فیلم پاریــس، تگزاس بود. او در ســال ۱۹۷۹ برای 
نمایش نامه کودک مدفــون جایزه پولیتزر را دریافت 
کرد. سام شــپارد عالوه بر نمایشنامه، داستان کوتاه 
هم می نوشــت. در ایران مجموعه داستان خواب خوب بهشــت )نشر ماهی( به انتخاب و ترجمه 
امیرمهدی حقیقت از او به فارســی منتشر شده اســت. همچنین نمایش نامه خدای دوزخ توسط 
وازریک درساهاکیان به فارســی ترجمه شده است. دیگر نمایش نامه های او که به فارسی ترجمه 
شــده اند می توان به »نفرین طبقه گرسنه«، »غرب واقعی«، »مادر ایکاروس« و »کودک مدفون« 
اشــاره کرد. سام شــپرد در ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۷ در ۷۳ سالگی درگذشت. خانواده وی گفته اند که او 
روز پنجشنبه در مزرعه اش در کنتاکی درگذشت. شپرد از بیماری ای ال اس که بیماری سیستم 

عصبی است رنج می برد. از او دو فرزند به جا مانده ا

فرهنگ

ســومین رویداد پیچ انیمیشن »رویازی« آبان  ۱۴۰۰ 
در تهران برگزار خواهد شــد. مرکز انیمیشــن حوزه 
هنری با هدف شفاف ســازی اقتصاد انیمیشن، کمک 
به تأمین و تولید محتوا، شبکه ســازی متخصصان و 
مربیان، ایجاد چرخه تولید صنعتی در انیمیشــن و 
تبیین ظرفیت های اقتصادی انیمیشن، سومین رویداد 
پیچ انیمیشــن »رویازی« را در ســال ۱۴۰۰ برگزار 
می کند. شناســایی و تأمین خواســته های محتوایی 
ســرمایه گذاران و خریداران انیمیشن و شناسایی و 
آمــوزش تخصصی تیم های مســتعد و فعال در این 
عرصه از دیگر اهداف این رویداد اســت. براین اساس 
عالقه مندان می توانند در ۳ بخش فیلم ســینمایی، 
سریال و میان رسانه ایی بدون محدودیت در ژانر، تکنیک، مخاطب و مدت زمان اثر در این رویداد 
ثبت نام کنند. بر اســاس اعالم دبیرخانه دائمی رویداد »رویازی«، مهلت ثبت نام در این رویداد از 
۱۳ تیر ۱۴۰۰ آغاز می شود و تا ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. با توجه به شیوع ویروس 
کرونا زمان بندی رویداد قابل تغییر است. تولیدکنندگان انیمیشن می توانند با تکمیل فرم ثبت نام 
در وب سایت رویازی به آدرس royazi.com، طرح خود را برای شرکت در این رویداد ثبت کنند.

فرصتی برای انیمیشن سازان مستعد
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